Heemstede, 5 november 2021

Beste zwemlesouder / verzorger,

U heeft het ongetwijfeld al vernomen: vanaf zaterdag 6 november gelden nieuwe coronaregels waar
iedereen zich aan moet houden.
Voor u betekent het dat u bij de toegang van de betreffende ruimte het QR coronabewijs,
herstelbewijs of een geldig bewijs van een negatieve test moet kunnen tonen, indien u 18 jaar of
ouder bent.
U dient bij binnenkomst in Groenendaal een mondkapje te dragen. Zodra de QR-code gescand is mag
u het mondkapje af doen. Bij alle bezoekers die voor onze activiteiten komen, wordt de QR-code bij
de receptie gescand. Wij verzoeken u netjes in de rij aan te sluiten en te wachten tot u aan de beurt
bent. Vanwege de extra handelingen kan het voorkomen dat het iets langer duurt, totdat u
daadwerkelijk naar binnen kan. Kom dus op tijd.
Komt u dus voor de zwemles, dan draagt u een mondkapje tot aan het moment dat bij de receptie
uw QR-code gescand is. Hierna mag het mondkapje af.
De ouders/begeleiders van de zwemleskinderen moeten een corona toegangsbewijs tonen om te
helpen bij het omkleden. Dit geldt ook bij het kijken bij afzwemmen.
Er zijn geen wijzigingen in overige regels. Looproutes blijven zoals ze afgelopen weken geweest zijn
en kleedkamers kunnen gewoon gebruikt blijven worden.
Wij adviseren wel om maar 1 ouder per kind toe te laten i.v.m. het dringende advies om 1,5 meter
afstand te houden.
Heeft u dus geen geldige QR-code, dan kunnen we u helaas niet toe laten tot de zwemlessen. Kijk
dan of het wellicht mogelijk is dat u iets kunt afstemmen met een andere zwemlesouder, zodat uw
kind toch kan deelnemen aan de zwemles. Indien uw kind niet naar de zwemles kan komen, dan is dit
voor eigen rekening. De gemiste lessen kunnen worden ingehaald aan de hand van de reguliere
inhaalregeling (3 inhaallessen per jaar). Wij willen u wel vriendelijk verzoeken om de afmelding te
melden. Dit mag ook via de mail.
Wij realiseren ons dat dit voor niemand leuk is en met name voor u een extra inspanning vergt. Laten
we hopen dat we mede hierdoor het virus weer snel terug kunnen dringen en de maatregel snel
weer afgeschaft kan worden.
Alvast dank voor uw medewerking en hopende op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Het Groenendaal Team

