
NIEUWSBRIEF START SEIZOEN 2020-2021 
 

Beste ouder/verzorger, 

u ontvangt in deze mail de nieuwsbrief voor de start van het nieuwe seizoen. Hierin staan alle belangrijke zaken 

die u moet weten over het nieuwe seizoen. Deze zal niet alleen anders zijn door de geldende corona maatregelen, 

maar ook door veranderingen in de afdeling Diplomazwemmen. Seizoen 2020-2021 belooft een uitdagend 

seizoen te worden, maar vooral ook een heel leuk seizoen door onder andere de evenementen die wij plannen 

te doen. 

Nieuwe coördinatoren 
In het nieuwe seizoen nemen we afscheid van Lianne (woensdag) en Noëlle (maandag en zaterdag). Zij zullen 
hun taken als coördinator neerleggen, maar wel langs de badrand of achter de schermen actief blijven. We 
verwelkomen 3 nieuwe coördinatoren die ieder een dag voor hun rekening zullen nemen. Sam, Veerle en 
Marjouska zullen respectievelijk op maandag, woensdag en zaterdag de coördinator rol vervullen! 
 
Corona 
De gevolgen van het covid-19 virus blijven rond gaan en dus blijft het protocol gelden. Aan de hand van de 
adviezen van het RIVM en de KNZB hebben we het protocol van mei jl. kunnen updaten. Tijdens het 
ZomerZwemmen hebben we deze uitgeprobeerd en een nieuwe versie geschreven. Deze is terug te vinden op: 
https://zpch.nl/dz/corona.  
Wijzigingen protocol 

• Afstand tussen de kinderen (onder 12) en 
lesgevers komt te vervallen. 

• Kinderen in bad 0 en bad 1 zwemmen niet meer 
met een ouder. 

• Badje 5 en 6 zullen gecombineerd les krijgen. In 
het protocol staat meer toelichting over deze 
wijziging.

Dit blijft hetzelfde 

• Thuis omkleden en van te voren plassen. Na 
afloop ook thuis douchen. 

• Ouders kunnen niet toetreden tot de zwemzaal 
vanwege de 1,5 meter regel. Kijkdagen gaan 
daarom niet door. 

• Contact over de zwemlessen en voortgang 
gebeurt digitaal, tenzij dat niet anders kan. 

• Routing in het zwembad.
 
Tevens in lijn met de adviezen van het RIVM raden wij u aan om niet naar de zwemles wanneer u terugkomt van 
vakantie uit een gebied met oranje of rood reisadvies. U kunt dit controleren op: 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. 
 
Wijzigingen in het nieuwe seizoen 
We zijn gebrand op het vernieuwen en verbeteren van onze manier van lesgeven. Daarom gaan wij in het nieuwe 
seizoen een aantal aanpassingen doen. Zo zijn we vorig seizoen gestart met het gebruik van ZwemScore en willen 
we dit intensiveren. Wist u bijvoorbeeld al dat u uw zoon of dochter kunt afmelden via ZwemScore? We zien 
graag dat daar gebruik van wordt gemaakt komend seizoen. 
In het nieuwe seizoen zal de reguliere zwemles tijdens de schoolvakantie (herfst, voorjaar en mei) niet doorgaan. 
Op aanmelding kunt uw zoon of dochter wel een vakantie les volgen of aan een evenement deelnemen (zie ook 
de volgende alinea). De vakanties vindt u ook terug in de kalender: https://zpch.nl/dz/kalender.  
  

https://zpch.nl/dz/corona
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://zpch.nl/dz/kalender


Evenementen – geschreven door evenementencoördinator 
Dit seizoen organiseren we verschillende extra activiteiten voor kinderen en voor ouders. Deze activiteiten zijn 

helemaal vrijwillig en zijn bedoeld om op een leuke en andere manier bezig te zijn met zwemvaardigheid. Zo 

plannen we bijvoorbeeld een les Survival Skills die helemaal draait om onverwachte momenten in/om het water. 

Ook zult u dit seizoen regelmatig kunnen oefenen samen met uw kind onder begeleiding van een docent (ouder 

en kindzwemmen), organiseren we activiteiten voor de kinderen op de wachtlijst om bij ons kennis te komen 

maken en staan de trainers van de wedstrijdafdelingen klaar om de kinderen in bad 5/6 extra uit te 

dagen. Aanmelding voor deze bonusactiviteiten zal verlopen via het zwemscore systeem. Houd uw mailbox, onze 

website en/of onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Tot dan!  

Ook dit seizoen verassen we de kinderen met verschillende themalessen. Zo gaan we bijvoorbeeld net zo snel 

zwemmen als een raket, duiken we het water in met Donald en zwemmen we schoolslag als een kikker. 

 
Tot slot, alle lesgevers kijken er weer naar uit om het nieuwe seizoen af te trappen en uw zoon of dochter weer 
zwemles te geven! 


