
 

Hoera, de zwemlessen beginnen weer en we gaan gelijk proefzwemmen! 

Algemeen 

We zijn blij dat vanaf vrijdag 20 november de zwemlessen weer kunnen starten. We gaan verder op 
basis van de maatregelen zoals die per 15 oktober gelden (zie https://d-elft.nl/wp-
content/uploads/2020/10/2020-10-15-Coronamaatregelen-Zwemles.pdf en voor alle maatregelen 
https://d-elft.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200522-brief-ouders-Zwemles-en-Corona-
maatregelen.pdf (alle badjes zwemmen weer)). 

Dit betekent (onder andere) dat u als ouder nog steeds uw kind bij het hek brengt en daar ook weer 
ophaalt, dat uw kind thuis naar de wc moet en de zwemkleding aantrekt. 

 Als u vragen heeft over de zwemles, kunt u die stellen bij de zwemlesgevenden die uw kind 
opvangen of terugbrengen bij het hek. U kunt ook een mail sturen aan: 

 zwemlesdinsdag@d-elft.nl (als uw kind zwemt op dinsdag), of 
 zwemlesvrijdag@d-elft.nl (als uw kind zwemt op vrijdag). 

In december nog krijgt  uw kind een briefje mee over de voortgang van uw kind. Daar zijn we hard 
mee aan de slag op dit moment. 

Proef- en diplomazwemmen  

Gelijk de eerste les wordt in de badjes A, B en C proefgezwommen (survival, dus met kleding). De 
data zijn als volgt: 

 Proefzwemmen gekleed Proefzwemmen overige vaardigheden 
Dinsdag 24 november 1 december 
Vrijdag 20 november 27 november 

 

Het diplomazwemmen is op 8 december.  

Zorg dat uw kind aanwezig is, anders kan uw kind niet diplomazwemmen. 

Omdat er volgens de landelijke richtlijnen geen toeschouwers aanwezig mogen zijn, kunnen ouders 
(en anderen) helaas ook niet bij het diplomazwemmen aanwezig zijn. Wij vinden het echter wel 
belangrijk om het diplomazwemmen door te laten gaan. We zullen er toch een feestje van maken! 

Heeft u vragen over het diplomazwemmen, mail met diplomazwemmen@d-elft.nl.  

Tot slot 

We sluiten de deur van het zwembad tijdens de zwemlessen. Dit betekent dat, als uw kind te laat is, 
uw kind niet meer kan meedoen met de zwemles.  

 

Tot snel! 

Zwemlesgevenden d’ELFT 

 


