
Beste ouders, verzorgers, 

We starten weer met de zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar! 
Maar wel met de maatregelen voor corona.  

Dat betekent dat uw kind(eren) op dinsdag 16 en/of vrijdag 19 maart en de weken daarna weer 
kunnen zwemmen. Kinderen van 13 jaar en ouder moeten helaas nog even wachten. Kinderen die 13 
jaar worden, zullen ook tijdelijk moeten stoppen met de zwemlessen.  

Tijdens de zwemlessen gelden deze regels: 

 Richtlijnen RIVM:  

Algemene regels:  

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon (uitzondering voor kinderen tot en met 12 
jaar onderling).  

 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

Wanneer blijft u met uw kind thuis?  

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts. Mocht dit tijdens de les gebeuren dan bellen 
wij ouders om het kind op te halen.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C ̊) en/of benauwdheidsklachten 
totdat iedereen weer volledig hersteld is.  

Wat doet uw kind thuis:  

 Zwemkleding onder makkelijk aan/uit te trekken kleding. Bij de badjes A, B en C wordt gewoon 
met kleding gezwommen, deze kan ook thuis worden aangetrokken (behalve de schoenen!), 
droge kleding mee in de tas;  

 Grote tas voor spullen meenemen;  
 Naar het toilet!  

Protocol voor de zwemlessen:  

 U kunt uw kind brengen tot het hek bij het zwembad. U kunt uw kind aan het eind 
van de les ook weer bij het hek ophalen. U mag dus niet mee het zwembad in. 
Verder vragen wij u om niet rond het hek te blijven hangen.  

 Zorg dat u op tijd bent. Bent u te laat met het brengen van uw kind dan is het hek 
dicht en kan de zwemles voor uw zoon of dochter niet doorgaan. Laat uw kind 
niet alleen het zwembad in gaan. Dit is niet veilig! 

 Uw zoon of dochter heeft de badkleding aan onder de normale kleding.  
 Geef een grote tas mee om de bovenkleding in te doen. De kleding gaat namelijk 

mee het zwembad in.  
 Er mag niet gedoucht worden na het zwemmen. 
 Bij het hek haalt u uw kind weer op binnen de vastgestelde tijden. Bent u te laat 

met ophalen dan moet u (ruim) een half uur wachten. Wij nemen uw kind dan weer mee naar 
binnen om daar te wachten.  

Docenten van d’ELFT staan bij het hek om uw kind te ontvangen. De docent neemt de kinderen mee 
naar binnen neemt en ervoor zorgt dat ze veilig bij hun eigen docent aankomen. De docent zorgt ook 



dat uw kind na de les naar de kleedkamer wordt gebracht. De kinderen komen gezamenlijk, weer 
onder begeleiding, naar buiten.  

Tijdschema  

Uw kind zwemt op Brengen Zwemles Ophalen  
Dinsdag 18u (1e uur) 17u50-17u55 18u00-18u30 18u45-18u55 
Dinsdag 18u30 (A, B, C) 18u25-18u35 18u40-19u10 19u25-19u35 
Dinsdag 18u37 (2e uur) 18u25-18u35 18u40-19u10 19u25-19u35 
Vrijdag 17u45 (1e uur) 17u30-17u40 17u45-18u15 18u30-18u40 
Vrijdag 17u22 (1, A, B, C) 18u10-18u20 18u25-19u00 19u15-19u25 

 

Diplomazwemmen hopelijk op 18 mei 2021 

De kinderen hebben 14 weken niet gezwommen. Daarom is het diplomazwemmen niet in maart. 
Eerst moeten de kinderen weer goed oefenen. We hopen op 18 mei diploma te zwemmen. Als uw 
kind in badje A, B, of C zit, ontvangt u daarover apart bericht.  

Informatie over voortgang 

Contact met u is lastig omdat u het zwembad niet in mag. U ziet niet wat uw kind al kan. We willen 
daarom alle kinderen maandelijks een briefje meegeven over wat uw kind kan en wat uw kind nog 
moet leren. Zo krijgt u toch informatie. We doen dit tijdens de eerste les van de maand, te beginnen 
op vrijdag 2 en dinsdag 6 april. Is uw kind de eerste les niet aanwezig, ontvangt u die maand geen 
briefje! 

Tot slot 

Eventuele vragen die u heeft kunt u mailen naar elementair@d-elft.nl. Wilt up-to-date blijven over 
de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging volg dan onze social media kanalen of schrijf u in 
voor de nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet,  

Commissie Zwemles d’ELFT  

Suzanne, Maayke, Elly en Cees 

 

 


