Nieuwsbrief zwemlessen Het Sportpark
13 november 2021
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie met nieuwe maatregelen, dit heeft invloed op de zwemlessen.
Via deze nieuwsbrief willen we je hierover informeren. Wij volgen de coronamaatregelen van de overheid en
Protocol Verantwoord Zwemmen 8.1 van de Zwembadbranche. Zie https://water-vrij.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-8.1-13-11-2021.pdf

Coronatoegangsbewijs én ID bewijs verplicht
Vanaf zaterdag 6 november 2021 is het verplicht voor iedereen van 18 jaar en
ouder om een geldig coronabewijs te laten zien bij binnenkomst in Het
Sportpark. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers van de zwemleskinderen.
Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Een coronatoegangsbewijs kan
worden getoond vanuit de Corona Check App of geprint op papier.
Verder is het van belang dat je de basisregels blijft volgen:
• Testen bij klachten; blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je
gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test; blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook
als zij gevaccineerd zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog

Werkwijze zwemlessen
Nadat je in onze accommodatie bent met je kind zijn er geen wijzigingen of beperkingen. De looproutes en het
omkleden blijven hetzelfde als de afgelopen maanden. Als je tijdens de lessen de accommodatie verlaat dan kun je
een stempel op de hand krijgen zodat bij het ophalen van de kinderen het niet nodig is om nogmaals de QR code te
scannen.
Let op: Het is niet toegestaan om je kind alleen om te laten kleden in verband met de veiligheid. Je kind moet altijd
onder begeleiding van een volwassene omkleden voor en na de les. Loopt je kind met een andere ouder mee naar
binnen moet deze ouder ook aanwezig zijn bij het aankleden na de les.

Kijklessen
Helaas kunnen de kijklessen vanwege de nieuwe maatregelen komende week niet doorgaan. Er mogen geen ouders
op de zwemzaal aanwezig zijn. Je mag tijdens de les wel in de hal verblijven en de les via de televisieschermen
volgen. Wil je contact met de instructeur om de voortgang van je kind te bespreken, stuur dan een mail naar:
hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl met de naam, geboortedatum, lesdag, niveau van je kind en telefoonnummer
waarop je te bereiken bent, dan belt de instructeur je in de week van 22 november terug.

NB. Mocht je vanwege de maatregelen besluiten om je kind (tijdelijk) te laten stoppen met zwemles dan horen wij
dat graag via hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl. Je kind wordt uit de lesgroep verwijderd en (desgewenst) op de
wachtlijst geplaatst. Als je besluit om je kind weer zwemlessen te laten volgen laat het ons dan weten.
Wij zullen er dan alles aan doen om je kind weer een passende plek aan te bieden maar dit kunnen we helaas niet
garanderen.
Het is goed om te weten dat onze medewerkers geen invloed hebben op de maatregelen en hun werkzaamheden zo
goed mogelijk proberen uit te oefenen. We proberen er samen met onze gasten het beste van te maken en vragen je
dan ook om begrip.
Tot ziens in Het Sportpark!

