Augustus 2020

Nieuwsbrief

Om te beginnen wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor jullie geduld. Dat jullie trouw aan mij bent
gebleven, daar ben ik heel erg blij mee. Dat vertrouwen betekent veel voor mij.
Ik werk volgens de richtlijnen van het RIVM die zijn opgesteld en gelden voor de hele zwembadbranche.
Het hele protocol voor het zwembad is te vinden via: https://water-vrij.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen.pdf
Je blijft thuis als je klachten hebt en je houdt1,5 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 ga ik weer starten met de zwemlessen. Ik heb de kinderen onwijs gemist! Ik heb superveel zin
om weer aan de slag te gaan.
U mag alleen de ingang van het zwembad gebruiken om in het complex te komen.
Er mag 1 ouder mee naar binnen. Graag 5 minuten voor het begin van de les binnenkomen in de
kleedkamer en wachten totdat de stoelen voor de ouders leeg zijn. Je kleedt je kind(eren) om in de
kleedkamer aan je linkerhand, bij binnenkomst. Er blijft geen kleding achter in de kleedkamer tijdens de
zwemles, zorg dus voor een praktische tas, waar alles in kan. Voor- en na de les kan er niet gedoucht
worden. Als ouder kunt u plaatsnemen op één van de stoelen bij het raam, er kan niet rondgelopen
worden tijdens de les. Liever ook geen broertjes en/of zusjes meenemen naar binnen.
Als de les klaar is, loopt u via de lange wand naar het kantoortje en kunt u uw kind “opvangen” uit het
bad. U neemt de tas met de kleding voor uw kind direct mee. Samen gaan jullie dan weer naar de
kleedkamer, en kan het aankleden beginnen.
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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.

Bijna iedereen zwemt op zijn eigen zwemtijd als voor de virus uitbraak. Diegene die wisselt, is
persoonlijk door mij benaderd.
Tot woensdag 19, donderdag 20 of vrijdag 21 augustus a.s.
Ik kan bijna niet meer wachten.
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