
 

 

  

  

 

Beste ouders/verzorgers van Jan, 
 
Vrijdag 26 november heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden. Door deze persconferentie zijn 
een aantal van de corona maatregelen aangescherpt. De richtlijnen van het RIVM zijn hierin leidend. 
 
We informeren u in deze nieuwsbrief over de wijzigingen die gelden vanaf maandag 29 november. Deze lopen 
tot minimaal 19 december 2021. 
 
In deze aangepaste versie zijn de lestijden van woensdag & vrijdag gewijzigd.  

   
     

Coronatoegangsbewijs 

Het is voor alle bezoekers van Sportiom (18 jaar en 

ouder) verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs 

te tonen aan de hoofdingang. 

  

Wat is een geldig coronatoegangsbewijs? 

• een negatieve testuitslag 

• een vaccinatiebewijs 

• een herstelbewijs 

Het toegangsbewijs kan worden getoond via de 

CoronaCheck-App (telefoon) of middels een papieren 

versie. 
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Mondkapje & aanwezigheid ouders tijdens 

zwemlessen 

Vanaf maandag 29 november is het dragen van een 

mondkapje verplicht in ons pand. Dit geldt voor 

iedereen van 13 jaar en ouder. 

  

In de aangescherpte regels mogen ouders van 

zwemles kinderen tijdens de zwemles niet in de 

zwemzaal zijn. 

U mag uw kind uiteraard wel begeleiden bij het aan – 

en uitkleden voor en na de zwemles en afgeven en 

ophalen bij de docent waar uw kind zwemt. 

  

  

  

   

 

  

  

Routing binnen Sportiom 

Door de verplichte 1,5 meter afstand hebben wij de 

routing in ons pand aangepast.  

  

• Zorg dat uw kind thuis de zwemkleding al 
aan heeft onder de gewone 
kleding. 

• Kom maximaal 5 tot 10 minuten voor 
aanvang van de les naar binnen en scan de 
leskaart. 

• Loop met uw kind, via kleedzaal 0 (eerste 
deur rechts na de tourniquet) direct via de 
kopse kant (startblokken) naar de banken 
waar uw kind zwemt.  

• U kunt uw kind voor de les bij het bad waar 
uw kind zwemt omkleden. 

• Tijdens de les kunt u via onze nooddeur in 
het zwembad het pand verlaten. U kunt 
tijdens de les buiten wachten, maar ook 
binnen bij “Klets”. 

• Aan het einde van de les wordt u weer 
binnen gelaten bij de nooddeur en kunt u 
uw kind ophalen bij het bad waar uw kind 
heeft gezwommen. Aankleden mag dan in 
één van onze 6 kleedzalen. 

 

 

 

• Draag aub aangepast schoeisel, 
bijvoorbeeld slippers, zodat u en uw kind de 
vloer niet vervuilen. 

• U verlaat het pand via onze 
personeelsingang (door de kleedkamers en 
naar rechts). Op die manier hebben we een 
éénrichtingsverkeer. 

 

 

  

   

 

  

  



 

 

Maandag, dinsdag & donderdag 

  

14.45-15.30 uur wordt 14.30-15.05 uur 

15.30-16.15 uur wordt 15.05-15.40 uur 

16.15-17.00 uur wordt 15.40-16.15 uur 

17.00-17.45 uur wordt 16.15-16.50 uur 

 

Tijdelijke wijziging lestijden 

De belangrijkste maatregel, die u en ons het meest 

raakt, is de sluiting van ons pand om 17.00 uur voor 

de komende 3 weken. Om alle kinderen 

toch  zwemles te kunnen geven, is er besloten om de 

zwemlessen van uw kind in te korten naar 35 minuten 

les en onze lestijden enigszins aan te passen.  

  

Hierdoor zullen we u compenseren met het 

toevoegen van één extra les aan uw leskaart. (Wij 

verwachten dat het kabinet de maatregelen verlengd 

tot de Kerstvakantie. U heeft dan 4 x 10 minuten les 

gemist en voegen we zo één les aan uw leskaart 

toe). 

Woensdag & vrijdag 

  

14.00-14.45 uur wordt 13.45-14.20 uur 

14.45-15.30 uur wordt 14.20-14.55 uur 

15.45-16.30 uur wordt 14.55-15.30 uur 

16.30-17.15 uur wordt 15.30-16.05 uur 

17.15-18.00 uur wordt 16.05-16.40 uur 

  

  

De lestijden op zaterdag blijven ongewijzigd! 

Wij vragen u zich te conformeren aan bovenstaande nieuwe lestijden. Mocht u onverhoopt tegen een 

onmogelijkheid aanlopen, laat het ons weten door te reageren op deze e-mail. 

   

 

  

  

 

 

 

Diplomazwemmen  

Het diplomazwemmen dat gepland stond op vrijdag 

10 en zaterdag 11 december 2021 hebben we 

moeten herzien. Zaterdag 11 december komt, door 

de sluiting om 17.00 uur, te vervallen. Hiervoor zal 

zondag 12 december 2021 in de plaats komen. 

 
 

  

Mocht uw kind in aanmerking komen voor het diplomazwemmen, dan kunt u uw kind na de testles opgeven voor: 

  

  

Vrijdag 10 december 2021 

14.00-14.30 uur A-diploma 

14.35-15.05 uur A-diploma 

15.10-15.55 uur B-diploma 

Zondag 12 december 2021 

11.30-12.00 uur A-diploma 

12.05-12.35 uur A-diploma 

12.40-13.25 uur B-diploma 



16.00-16.45 uur B-diploma 

 

13.30-14.45 uur C-diploma 

  

  

Let op! Op vrijdag 10 december zullen de reguliere zwemlessen & bijles/inhaalles komen te vervallen! 

  

  

   

 

  

  

Vervolgopleidingen B- & C-Diploma 

Vanaf maandag 13 december 2021, starten onze 

nieuwe vervolgopleidingen. U kunt uw kind hiervoor 

aanmelden tijdens het inschrijven van het 

diplomazwemmen. 

  

Binnen de geldigheid van uw leskaart, kunt u lessen 

die u nog over heeft hiervoor gebruiken. 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

Zwemlessen tijdens de kerstvakantie. 

De zwemlessen gaan in de vakantie gewoon door, 

maar vinden plaats op de ochtenden. In deze periode 

zullen we lessen aanbieden van 45 minuten. De 

lesdagen blijven ongewijzigd, de lestijden worden: 

  

Maandag, Dinsdag & Donderdag: 

14.45 uur wordt 09.00 uur 

15.30 uur wordt 09.45 uur 

16.15 uur wordt 10.30 uur 

17.00 uur wordt 11.15 uur 

  

Woensdag & Vrijdag: 

14.00 uur wordt 09.00 uur 

14.45 uur wordt 09.45 uur 

15.45 uur wordt 10.30 uur 

16.30 uur wordt 11.15 uur 

 

 

 

Zaterdag 8 januari: 

10.00 uur wordt 09.00 uur 

11.00 uur wordt 10.00 uur 

12.00 uur wordt 11.00 uur 

 

 

  

Let op! De lessen van zaterdag 25 december en 1 januari komen te vervallen. 

In verband met het vakantierooster, zullen daarnaast de bijlessen niet plaats vinden. 

  

  



Uiteraard hopen we na de Kerstvakantie weer onze normale zwemtijden te mogen invoeren. Wij zullen u 

op de hoogte houden via de mail en onze website. 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en willen u alvast bedanken voor het meewerken aan 

bovengenoemde wijzigingen. 

  

Team Zwemonderwijs Sportiom 

  

  

 

 

Jaarplanning & 
Nieuwsbrieven 

 

 

 

Zwemles 
 

 

 

Leerlingvolgsysteem 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sportiom 's-Hertogenbosch | Victorialaan 10 | 5213 JE 's-Hertogenbosch 

Afmelden  
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