Augustus 2020

Nieuwsbrief

Om te beginnen wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor jullie geduld. Dat jullie
trouw aan ons zijn gebleven, daar ben ik heel erg blij mee. Dat vertrouwen betekent
veel voor ons team.
We gaan werken volgens de richtlijnen van het RIVM die zijn opgesteld en gelden
voor de hele zwembadbranche. Het hele protocol is te lezen via deze link:
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen.pdf

Dat betekent dat je thuisblijft als jij of iemand uit het gezin klachten heeft en 1,5
meter afstand houdt van elkaar als je ouder bent dan 18 jaar.
Bent u kortgeleden in een risicogebied geweest (code oranje of rood) blijf dan nog
twee weken thuis.
Eindelijk gaan we weer starten met de zwemlessen. We hebben de kinderen onwijs
gemist! Het hele team van Bubbels zwemschool heeft superveel zin om weer aan de
slag te gaan.
Ouders kunnen niet mee naar binnen. Wij vangen de kinderen buiten op en brengen
hen na de les aangekleed weer terug naar buiten. Om dit zo soepel mogelijk te laten
verlopen staan er in de bijlage een paar praktische tips vermeld. Neem ze goed door
en bespreek de wegwijzer voor de kinderen met hen. Ik verwacht dat jullie dit
allemaal doen voor de start van de eerste zwemles. Dan komt iedereen goed
geïnformeerd naar de eerste les. We werken in een kwetsbare omgeving dus het is
belangrijk dat iedereen de regels goed weet.
De groepen zijn opnieuw ingedeeld; maximaal 11 kinderen per groep en ongeveer
van gelijk niveau. Dit zorgt ervoor dat de kinderen in de meeste gevallen op een
andere tijd zwemmen dan voorheen. Ik heb zoveel mogelijk rekening geprobeerd te
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houden met broertjes en zusjes die zwemmen, zodat de wachttijd zo kort mogelijk is.
Wisselen is nu niet mogelijk. Geef ons even de tijd om te gaan met deze nieuwe
werkwijze.
Als wij oordelen dat uw kind in een verkeerd niveau zit nemen wij contact met jullie
op. De kinderen moeten ook even wennen dus hou er rekening mee dat dit even tijd
kost.
Tot zaterdag 22 of zondag 23 augustus a.s.
Jenny en de rest van het team van Bubbels zwemschool
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