Nieuwsbrief Het Sportpark
Augustus 2020
Vanaf maandag 17 augustus a.s. starten wij het nieuwe zwemseizoen bij Het Sportpark. We zijn blij dat
bijna alle activiteiten weer kunnen plaatsvinden waarbij we rekening houden met de coronaregels.

Coronaregels
•

Voorinschrijven via veiligsporten.nu is niet nodig. Je kunt tijdens de openingstijden naar het
zwembad komen. Als het maximum aantal gasten is bereikt kan het voorkomen dat je moet
wachten tot iemand het zwembad verlaat. Uiteraard kun je ook op een ander moment terugkomen.

MAXIMUM AANTAL GASTEN (tegelijkertijd in het zwembad)
30 (banenzwemmen
250 (recreatief zwemmen
binnen/buiten, recreatief
buitenbad)
zwemmen binnen)
•
•
•
•
•

30 (Gezinszwemmen, kinderen
t/m 12 jaar tellen niet mee)

Als je een abonnement hebt kunt je doorlopen naar de poortjes. Bij het scannen van je pas zijn je
contactgegeven registreert.
Maak je gebruik van een los kaartje of een 10 baden kaart dan is het noteren van je
contactgegevens verplicht.
Iedereen van 18 jaar en ouder die niet tot één huishouden behoren houden 1,5 meter afstand. Bij
recreatief zwemmen ook in het water.
Volg de verplichte looproute in het zwembad. De kleedkamers, douches en toiletten zijn beperkt
open.
Neem je spullen mee naar de zwemzaal en leg deze op de aangewezen plek.

Buitenbad
Het buitenbad is geopend tot en met zondag 6 september 2020, bij mooi weer kan het seizoen worden
verlengd.
OPENINGSTIJDEN
Tijd
Maandag
07.00 – 10.00
X
10.00 – 13.30
14.00 – 17.30
X
18.30 – 19.30
X

Dinsdag
X
X
X

Woensdag Donderdag
X
X
X
X

X
X

Vrijdag
X
X
X

Zaterdag

Zondag

X
X

X
X

Binnenbad
Het binnenbad (diepe, half diepe en ondiepe bad) is geopend op onderstaande tijden.
WEEKDAGEN
Tijd
07.00 – 14.30
07.00 – 12.00
19.00 – 20.30

Maandag
X

Dinsdag
X
X

Woensdag
X

Donderdag
X
X

X

Vrijdag
X
Funky Friday

Op vrijdagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur is het half diepe niet beschikbaar.
Funky Friday
Op vrijdagavond is het zwembad alleen toegankelijk voor kinderen van groep 5 t/m 8 tegen een
gereduceerd tarief van € 2,50 per kind. Er zijn regelmatig leuke extra activiteiten.
WEEKEND
Tijd

Zaterdag
Banen zwemmen diepe bad

11.00 – 13.00
08.30 – 09.30
10.00 – 12.30
13.00 – 14.00

Zondag
Banen zwemmen alle baden
Gezinszwemmen
Banen zwemmen alle baden

Gezinszwemmen
Tijdens het gezinszwemmen kunnen gezinnen recreëren en spelen. Alle baden zijn geopend waarbij de
beweegbare bodem op een ondiepe stand staat. Kinderen mogen in de banen 4,5 en 6 oefenen zonder
zwemvleugels (zowel diep als ondiep, op de beweegbare bodem).

Ouder en Kind zwemmen
Vanaf vrijdag 21 augustus is er wekelijks Ouder & Kind zwemmen op onderstaande tijdstippen.
VRIJDAG
09.00 – 09.30
09.45 – 10.15
10.30 – 11.00
11.15 – 11.45

0 – 1 jaar
1 – 2 jaar
2 – 3 jaar
Spetterles vanaf 3 jaar (de ouder/verzorger is in de buurt maar niet in het water)

Let op! Vanwege de coronaregels mag er per kind 1 ouder/verzorger mee naar het Ouder en Kind
zwemmen. Kinderen die niet zindelijk zijn moeten een zwemluier dragen. Neem een extra handdoek mee
om over onze aankleedkussens te leggen. Helaas is samen koffie/thee/ranja drinken nog niet mogelijk.

Aqua Sportief
De Aqua Sportief lessen (Aqua Fit, Aqua Jogging en Aqua Workout) starten in de week van 7 september.
Meer informatie volgt in de komende weken.

Zwemlessen
Al onze zwemlessen starten weer vanaf maandag 17 augustus 2020. Als je kind al op zwemles zit dan heb
je inmiddels informatie ontvangen. Zo niet, mail dan naar hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl. Kinderen
die op de wachtlijst staan (voor zwemles of B/C diploma) ontvangen voor 1 september meer informatie per
mail.

