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Beste ouders en begeleiders van onze zwemleskids, 

Op 26 november 2021 heeft het kabinet nieuwe ingrijpende coronamaatregelen genomen. Die 

maatregelen hebben een grote impact op onze zwemlessen en onze sporthalactiviteiten. 

Voor de continuïteit en de veiligheid willen we zoveel mogelijk kinderen de komende weken aan het 

zwemmen te houden. We hebben verschillende scenario’s doorgenomen en zijn we tot de conclusie 

gekomen dat we de zwemlessen helaas moeten gaan inkorten. Daarnaast moeten we een wisseltijd 

creëren om de doorstroom veilig te houden. De douches zijn ook gesloten om de doorstroom te 

bevorderen. 

We begrijpen dat dit alles niet ideaal is, maar we moeten roeien met de riemen die we van de 

overheid hebben gekregen. 

In de bijlage treffen jullie het nieuwe rooster met de lestijden, lesgevers en het niveau met oude 

lestijd. Let op: Voor de eerste lessen van de dag blijft de begintijd uiteraard gelijk en wijzigt enkel de 

eindtijd. Voor de daaropvolgende tijden zijn er wel tijdswijzigingen.  

Alles is ook terug te lezen en terug te vinden op onze website. 

Samenvattend: 

• Aanmelden bij de receptie. (mondkapje niet vergeten) 

• Ouders en begeleiders: Magneetkaart, coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. (Ook 

in de garderobe) 

• Kinderen graag in makkelijke kleding laten komen dat scheelt omkleedtijd. Bij voorkeur in 

een onesie. 

• Gebruik ook de kleine garderobehokjes waar mogelijk 

• Lesduur: 30 minuten (De leskaarten zullen door ons worden verlengd met de lestijd die 

gecompenseerd moet worden.) 

• We moeten 15 minuten ruimte houden tussen de zwemlessen voor de wisselingen. 

• 1,5 meter afstand houden. 

• Voor het A- en B-diploma wordt er in december helaas niet afgezwommen. In de week van 

10 januari 2022 worden er weer nieuwe afzwemgroepen gevormd. 

NB: We kampen net als de basisscholen met zwemonderwijzers die nog in quarantaine zitten. Check 

daarom voordat je naar de zwemles komt de pagina “gaat je zwemles nog door”.  

Mocht u nog vragen hebben dan graag via de mail: administratie.naarden@sportfondsen.nl 

 

Dank voor jullie begrip, medewerking en flexibiliteit in deze lastige tijden. 

 

Het team van de Lunet 

 


