Beste ouder(s), verzorger(s),
Per zaterdag 13 november 2021 gelden er nieuwe corona-maatregelen die invloed hebben op uw
bezoek aan Zwembad Kerkpolder. Gelukkig mogen de zwemlessen door gaan, maar wel weer met
aanpassingen.
Wij volgen de maatregelen van de overheid en het RIVM. Wij vragen u zich goed te houden aan deze
richtlijnen zodat wij de veiligheid van u, uw kind(eren) en onze zweminstructeurs kunnen
waarborgen.
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 blijf je 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.
Maatregelen bij de zwemlessen van d’ELFT
Wij zullen de coronatoegangsbewijzen zoals vorige week aan het hek controleren. Als u een corona
toegangsbewijs heeft, kunt u uw kind helpen in de kleedkamer.
Let op: Dit kan ook gevolgen hebben voor uw kind. Omdat het in verband met de veiligheid binnen
het zwembad niet wenselijk is dat kinderen alleen het zwembad binnen gaan, mogen ook kinderen
van bezoekers zonder coronatoegangsbewijs niet naar binnen, tenzij het kind 10 jaar of ouder is. Wij
kunnen geen toezicht houden in de kleedkamers, omdat er ook kinderen zijn die wel worden
begeleid. Bovendien leidt het houden van toezicht door ons weer tot andere (kortere) lestijden.
Van enkele kinderen is ons bekend dat zij al langer zonder ouder(s), verzorger(s) naar het zwembad
komen. Zij mogen alleen blijven komen. Wel vragen wij u om die kinderen een briefje met uw
toestemming om uw kind alleen te laten omkleden. Op dit briefje moet de datum en uw
handtekening staan.
Zet op het briefje bijvoorbeeld: ik geef toestemming dat mijn kind alleen het zwembad in
gaat voor de zwemlessen van d’ELFT, terwijl in de kleedkamer geen toezicht is. Ik heb mijn
kind gezegd dat hij/zij zich rustig moet gedragen.
Het is ook mogelijk dat uw kind met een oudere broer of zus mee gaat. Deze broer/zus moet dan 14
jaar of ouder zijn. Wij controleren de leeftijd bij het hek. Zorg daarom dat de broer/zus een
identiteitsbewijs bij zich heeft.
Verder geeft de overheid aan dat toeschouwers bij sport, zowel bij de professionals als amateurs,
niet is toegestaan. U mag daarom niet op het balkon gaan zitten.
Zoals gezegd vinden wij deze maatregelen niet leuk, maar houden wij ons er wel aan. We vragen
hiervoor uw begrip.

Het proefzwemmen en diplomazwemmen gaat gewoon door. Als uw kind mag diplomazwemmen,
krijgt u apart een e-mail daarover.
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

