
Beste ouder(s), verzorger(s), 

De overheid heeft aangekondigd dat per 25 september 2021 de regel dat 1,5m afstand moet worden 
gehouden kan vervallen. Dit is goed nieuws, want dit betekent dat u weer uw kind in de kleedkamer 
kunt helpen en (in ieder geval tot en met de herfstvakantie) op het balkon kunt kijken naar uw kind.  

Door de nieuwe regels gaan we terug naar de gebruikelijke lestijden. Deze lestijden zijn: 

Dinsdag 

 Tijd   Badjes  

18:00 – 18:40 1, 2, 3 en 4  

18:40 – 19:15 1, 2, 3 en 4  

18:30 – 19:15 A, B en C  

Vrijdag 

Tijd   Badjes  

17:45 – 18:20 1, 2, 3 en 4  

18:25 – 19:00 1, A, B en C  

Als uw kind altijd het 1e of altijd het 2e uur 
zwemt, blijft dit zo! Er wordt niet gewisseld.

Voor, tijdens en na de zwemlessen geldt nu: 

 U brengt uw kind(eren) via de kleedkamer tot in de doucheruimte. Wij staan niet meer aan het 
hek, maar halen uw kind in de doucheruimte op.  

 U mag tijdens de zwemles op het balkon plaatsnemen. Dit mag in ieder geval tot en met de 
herfstvakantie. U loopt buitenom.  

 Er moet voor de les en mag na de les weer gedoucht worden. 
 U haalt uw kind na de zwemles in de doucheruimte (of kleedkamer) weer op. Wij brengen de 

kinderen niet meer tot aan het hek. 

Er zijn ook regels die niet veranderen: 

 U en uw kind blijven thuis bij klachten! Het gaat om: milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), verhoging/koorts tot ernstige pneumonie en dyspnoe. Ook 
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor. 

 Uw kind mag niet met schoenen waarop buiten wordt gelopen de zwemzaal betreden.  
Ook niet als uw kind met schoenen moet zwemmen. In de kleedkamer moeten de schoenen 
worden gewisseld. Dit geldt ook voor u. Als u de doucheruimte in gaat, moet u uw schoenen uit 
(of blauwe beschermhoesjes dragen).  

 Uw kind mag nooit alleen van de kleedkamer naar het zwembad lopen. Dit is gevaarlijk! Wij 
weten niet dat uw kind langs het zwembad zal gaan lopen. 
Als u te laat bent voor de les (de kinderen zijn al bij de douches opgehaald), loopt u (zonder uw 
schoenen) met uw kind mee.  

NB. als u de kantine in wilt, is een coronapas verplicht. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen over de zwemles van uw kind, stuur een 
mail aan zwemlesdinsdag@d-elft.nl of zwemlesvrijdag@d-elft.nl. Bij algemene vragen, mail met 
elementair@d-elft.nl. 

Namens de commissie Zwemles d’ELFT, Suzanne Eekhout 


