
Beste ouder(s)/verzorger(s),

We mogen weer open!
We hebben er weer onwijs veel zin in.
Echter, weer starten heeft wel wat voeten in de aarde.
In deze mail probeer ik u daar zo duidelijk mogelijk over te informeren.

We zullen helaas weer terug moeten naar verkorte lessen.
De verkorte lessen zullen nu 50 minuten bedragen.
Hieronder vindt u een overzicht van de tijden en het halen en brengen.
Lees alleen de sectie die voor uw kind(eren) geldt.

Uw kind zwemt in bad 1, 4 of 5
De les begint om 18:00 of om 19:00. De les is 50 minuten later afgelopen.
Vanaf tien minuten voor aanvang van de les kunt u komen brengen in de grote kleedkamers.
De kleedkamers corresponderen met de badjes. Bad 1 verzamelt dus in kleedkamer 1. Kom
niet eerder dan tien minuten van tevoren. Bent u eerder? Dan vragen wij u om buiten te
wachten.

Vijf minuten voor het einde van de les, kunt u uw kind(eren) komen halen. Dit is, net als
voorheen, bij de kleine kleedhokjes. Wederom geldt, kom niet eerder. Maar ook niet later.

Uw kind zwemt in bad 2, 3 of 6
De les begint om 18:10 of om 19:10. De les is 50 minuten later afgelopen.
Vanaf tien minuten voor aanvang van de les kunt u komen brengen in de grote kleedkamers.
De kleedkamers corresponderen met de badjes. Bad 1 verzamelt dus in kleedkamer 1. Kom
niet eerder dan tien minuten van tevoren. Bent u eerder? Dan vragen wij u om buiten te
wachten.

Vijf minuten voor het einde van de les, kunt u uw kind(eren) komen halen. Dit is, net als
voorheen, bij de kleine kleedhokjes. Wederom geldt, kom niet eerder. Maar ook niet later.

Uw kind zwemt in bad 0 (watergewenning)
De les begint om 07:30 en duurt zoals gewoonlijk een uur.
Er verandert op de zaterdag vrijwel niks ten opzichte van voor de stop.
Alleen de verplichte anderhalve meter wordt toegevoegd.

Uw kind zwemt bij Vaardigheid
Voor u verandert er niet heel veel.
De les duurt nog steeds een uur. De les begint dus zoals gewoonlijk om 18:00 of om 19:00.
De kinderen verzamelen zich in kleedkamer 6. Deze worden dan begeleid naar de zwemzaal.
Wij willen u met klem vragen om als ouders alleen te komen, als dat echt nodig is. Alle
kinderen van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen tot het moment van
zwemmen. Het is handig om een plastic zakje mee te nemen, om het kapje in te doen tijdens
het zwemmen.

Voor iedereen
Om de doorstroom te kunnen realiseren is het belangrijk dat het brengen vluchtig gebeurd.
Uw zoon of dochter moet dus onder de kleding al de zwemkleding aan hebben. Wanneer u



de kleedkamer binnenkomt is het snel uitkleden en weer gaan. Uw kind blijft dan bij de juf of
meester wachten tot het tijd is. Anderhalve meter afstand houden is verplicht. Ook na het
vertonen van de QR-code.

Voorwaarden voor alle maatregelen
Wij hebben uitvoerig nagedacht over het herstarten van de zwemlessen.
Hiervoor waren verkorte lessen 45 minuten en we passen dat nu aan naar 50 minuten.
Dit vraagt wel discipline. Van ons als lesgevers en van u als begeleider. Het is echt heel
belangrijk om de maatregelen serieus te nemen. Wanneer we ons allemaal aan de regels en
tijden houden, kunnen we de lessen zo lang mogelijk houden. Mocht echter blijken dat dit
niet haalbaar is, zullen wij ons opnieuw moeten buigen over de lessen.

Wij hebben er vertrouwen in dat we de lessen weer veilig en met veel plezier kunnen
hervatten en het leerproces weer op te kunnen starten. Samen komen we er wel.

Ondanks alle maatregelen gaan we graag weer aan de slag.
Ik hoop dat alle informatie in deze mail duidelijk is.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
U kunt mailen naar diplomazwemmen@zpch.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de commissie Diplomazwemmen ZPCH,
Sam Kolle
Voorzitter Diplomazwemmen
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