
 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen, 

  

De zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar mogen weer opgestart worden. Onze 

zwemonderwijzers hebben zich hierop voorbereid en zijn nu de laatste puntjes op de i aan 

het zetten. 

 

Alles wat wij via de mail sturen komt ook op de website, omdat we berichten ontvangen van 

ouders en verzorgers dat zij hun mailboxen al overspoeld worden met andere informatie. In 

deze tijden is er veel mail van o.a. werk, school en kinderopvang.  

 

Kijk daarom vooral ook op onze website www.sportcentrumdelunet.nl  

 

Mailadres is inmiddels weer als vanouds: 

Receptie: receptie.delunet@sportfondsen.nl    

Specifieke zwemlesvragen: info.zwemlessen@sportfondsen.nl  

Administratie: administratie.naarden@sportfondsen.nl 

 
Graag wil ik alle zwemouders en zwembegeleiders een update geven. 
 
De maatregelen zoals de routing door het zwembad, het wachten buiten, geen kijklessen 
afzwemmen zonder ouders/begeleiders blijven voorlopig van kracht. 
Inmiddels zijn de kinderen gelukkig gewend om zichzelf uit te kleden in de zwemzaal en 
zichzelf aan te kleden in de garderobe onder toezicht van onze zwemonderwijzers. Het is fijn 
dat je hier begrip voor hebt en rekening houdt met de kleding van de kinderen. Vanwege 
corona waren onze uurslestijden ingekort i.v.m. de omkleedtijd.  
 
Wij willen de lestijd van de reguliere uurslessen verlengen naar 55 minuten, om zo veel 
mogelijk weer naar onze oude lesduur van 60 minuten (55 zwemles en 5 minuten zelfstandig 
spelen) te komen. Het zelfstandig spelen vervalt dus nog even. TIP: Zet de lesdag en tijd in 
uw agenda en/of plak het op de koelkast! 
De duur van de kleine groepjes blijft ongewijzigd. 
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Vooral in de eerste weken zal je kind weer even moeten wennen aan de nieuwe situatie. 
3 maanden geen zwemles zal helaas niet bijdragen aan de vorderingen van uw kind. Vooral 
in de eerste 4 niveaus zal dit merkbaar zijn. Wij zullen er alles aan doen om de leerlingen zo 
spoedig mogelijk weer terug te brengen op het oude niveau en verder. Zo zetten wij een 
zwemonderwijzer(s) in voor extra hulp waar nodig. Selectie voor de afzwemgroepen A- en B 
diploma start gelijk vanaf de eerste lesdag, het afzwemmen zal plaats vinden op 24 april ‘21 
 
Mocht je vragen hebben over de zwemlessen, zoals de vorderingen van uw kind, het 
doorsturen naar volgend niveau of naar afzwemgroep en overige vragen die betrekking 
hebben op de zwemlessen dan kunt u mij bereiken via het vragenformulier op onze website. 
 

Ik zal je dan zo spoedig mogelijk antwoord geven, houdt je er rekening mee dat er in deze 
periode van thuis werken het iets langer kan duren voor ik de zwemonderwijzer kan spreken 
over je kind. Gun ons en je kind even de tijd om weer op het oude niveau terug komen.  
 
Wil je goed op de hoogte worden gehouden? Volg je kind via het leerlingvolgsysteem. 
 

Schroom niet om vragen te stellen. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Karin Bruinekreeft 

Coördinator zwemzaken 


