
20201015 Zwemles en de nieuwe corona-maatregelen 

De afdeling zwemles kan door met de regels die al golden voor ouders/verzorgers, kinderen en 
zweminstructeurs.  

Wat verandert voor u als ouder/verzorger: 

Voor u als ouder/verzorger verandert niets. Wij halen uw kind op bij het hek buiten het zwembad, 
uw kind heeft de zwemkleding al aan en is thuis naar de wc geweest. Wij brengen uw kind ook weer 
terug bij het hek.  

Ondanks dat we eerder hebben gezegd na te denken over een plan voor ouders om af en toe te 
kunnen kijken bij de les, mag u dus [helaas] nog steeds niet het zwembad in.  

Wij vragen u zich aan alle algemene regels te houden, met name: 

 Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat! U mag niet mee het zwembad in en uw kind mag 
ook niet alleen door het zwembad lopen. Dit is niet veilig. Staat, als u aankomt bij het 
zwembad, niemand van d’ELFT meer bij het hek, kan uw kind niet meer meedoen met de les. 
Stuur uw kind zeker niet alleen naar binnen! 

 Wacht ook buiten bij het hek op uw kind. Uw kind komt echt naar buiten.  
 

 Voor de volledigheid: uw kind mag in het zwembad niet lopen op schoenen/slippers die ook 
op straat worden gedragen. Geef uw kind daarom aparte schoenen [zonder veters] of 
slippers mee. 

Wij kunnen alleen zwemles blijven geven als alle ouders/verzorgers meewerken.  

Wat verandert voor uw kind: 

Voor de meeste kinderen verandert niets. Indien uw kind in [met name] badje 1 of badje 4 zwemt, 
kan het zijn dat uw kind in een ander bad binnen Kerkpolder zwemt [koepelbad, instructiebad of 
wedstrijdbad]. Dit heeft te maken het maximaal aantal van 30 personen dat per bad aanwezig mag 
zijn. Waar uw kind ook zwemt, er is altijd één [of meer] zweminstructeur[s] van d’ELFT bij. Indien 
nodig worden extra drijfmiddelen ingezet.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  


