Nieuwsbrief Het Sportpark
Zwemlessen 27 november 2021
Vrijdag 26 november is er een persconferentie geweest waarbij weer nieuwe maatregelen zijn
aangekondigd. Deze gaan zondag 28 november in. Deze maatregelen hebben veel invloed op onze
activiteiten in het zwembad. Onze werkwijze, looproutes hebben we weer moeten aanpassen. Lees
alsjeblieft deze nieuwsbrief goed door, zodat alles vlot kan verlopen.

Wijziging lestijden:
Vanwege de nieuwe maatregelen mogen we zwemles geven tot 17.00 uur. De lestijden van de maandag
t/m de vrijdag gaan we aanpassen en deze lessen duren 45 minuten, zodat alle kinderen kunnen blijven
zwemmen. We laten het spelen in de les op deze dagen vervallen. Op de zaterdag blijven de lestijden
onveranderd. Hieronder de lestijden die vanaf maandag 29 november in gaan:
Oude lestijd
14.45 uur tot 15.35 uur
15.00 uur tot 15.50 uur
15.45 uur tot 16.35 uur
16.00 uur tot 16.50 uur
16.45 uur tot 17.35 uur
17.00 uur tot 17.50 uur

Nieuwe lestijd
14.45 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 16.15 uur
16.15 uur tot 17.00 uur

De kinderen van de speciaal groepen op de maandag krijgen nog een persoonlijke mail met de nieuwe
lestijd.
Mocht deze nieuwe tijd echt niet schikken (als dit onoverkomelijke problemen geeft in verband met werk
of school), dan kun je een mail sturen naar hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl en kijken we of we een
passende plek hebben op een ander moment.

Zwemlesprotocol
De tijdstippen waarop je kinderen kan brengen/ halen is 5 minuten voor aanvang en afloop van de les. Zorg
ervoor dat je op tijd bent, niet te vroeg maar ook niet te laat.
VOOR DE LES
• Kinderen komen met zwemkleding aan onder de gewone kleding.
• Trek je kind makkelijke kleding aan en geeft het een grote shopper/ tas mee waar alle kleding en
schoeisel in past. Zorg dat de naam van je kind op de tas staat.
• Een medewerker haalt 5 minuten voor aanvang van de les je kind buiten op.
• Ouder/ verzorger mag voor de les niet naar binnen en kan tijdens de les niet in de hal verblijven.
• Tijdens het omkleden op de zwemzaal is er toezicht om de veiligheid te waarborgen.

BIJ HET OPHALEN
• Uw kind mag niet zelfstandig omkleden na de les er moet een volwassene bij aanwezig zijn.
• Scan uw QR code bij binnenkomst bij onze medewerker
• Ouder/verzorger gaat via het poortje naar binnen.
• Dringend advies aan ouders om alleen te komen en broertjes/ zusjes daar waar mogelijk thuis te
laten.
• Ouder/verzorger gaat zitten op een gemarkeerde plek in de kleedkamer/rij kleedhokjes van de
zweminstructeur waarvan het kind zwemles heeft.
• De zweminstructeur brengt de eigen groep naar zijn/haar kleedkamer (in verband met de nieuwe
lestijden heeft de instructeur geen tijd om de voortgang te bespreken, u kunt hiervoor altijd een
terugbelverzoek bij de receptie doorgeven).
• Ouders/verzorgers kleden het kind aan en verlaten zo spoedig mogelijk de accommodatie.
• We maken geen verschil tussen jongens en meisjes. Waar dit een probleem oplevert zoeken we een
passende, individuele oplossing.

Mondkapje
Je bent verplicht een mondkapje te dragen in Het Sportpark. Houd 1,5
meter afstand van volwassenen en medewerkers.
Houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

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!

