
  

  

 

Beste ouders/verzorgers van Jan, 
 
Goed nieuws! 
 
Vrijdagavond 14 januari 2022, heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden. Het kabinet heeft 
aangekondigd dat onder andere de binnen sport weer open mag en heeft daarbij de openingstijden verruimd. 
Uiteraard zijn wij blij met de verruiming en hopen dat e.e.a. structureel blijft. 
 
We informeren u in deze nieuwsbrief over de wijzigingen die gelden vanaf maandag 17 januari. Lees  a.u.b. de 
hele nieuwsbrief goed door. Zo bent u helemaal op de hoogte van alle informatie. 

   
     

Corona maatregelen 
Het is voor alle bezoekers van Sportiom (18 jaar en 
ouder) verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs 
+ identiteitsbewijs te tonen aan de hoofdingang. 
  
Een mondkapje dragen in ons pand is verplicht voor 
iedereen van 13 jaar en ouder. 
  
Ouders/begeleiders mogen tijdens de les niet in de 
zwemzaal zijn. 
  
U mag natuurlijk uw kind helpen bij uit- en aankleden 
en bij de overdracht naar en van de docent aanwezig 
zijn.  

 

  

  

  

 

  

  

  

Draag aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers. Of 
koop blauwe slofjes bij onze receptie á € 0,20 per 
paar.  Zo kan u en uw kind de vloer niet vervuilen. 
  
Op deze manier houden we een éénrichtingsverkeer.  

 

Routing binnen Sportiom 
1,5 Meter afstand houden is verplicht en heeft 
consequenties voor de routing in ons pand. 

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

• Kleed uw kind daar om. 

• Tijdens de les kunt u via onze nooddeur in 
het zwembad het pand verlaten. 

• Wachten kan tijdens de les buiten en ook 
binnen bij Grand Café “Klets”. 

• Na de les kunt u weer naar binnen via de 
nooddeur en kunt u uw kind ophalen bij het 
bad waar uw kind heeft gezwommen. 

• Aankleden mag vervolgens in één van onze 
6 kleedzalen. 

• Verlaat het pand via onze personeelsingang 
(door de kleedkamers en naar rechts).  
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Lestijden 
Vanaf maandag 17  januari 2022 gaan wij weer 
lessen verzorgen van 45 minuten. We gaan dus weer 
terug naar de oorspronkelijke lestijden.  

Maandag, dinsdag & donderdag 
  
Normaal                       (lockdown tijd) 
14.45-15.30 uur         14.30-15.05 uur 
15.30-16.15 uur         15.05-15.40 uur 
16.15-17.00 uur         15.40-16.15 uur 
17.00-17.45 uur         16.15-16.50 uur 

Woensdag & vrijdag 
  
Normaal                       (lockdown tijd) 
14.00-14.45 uur         13.45-14.20 uur 
14.45-15.30 uur         14.20-14.55 uur 
15.45-16.30 uur         14.55-15.30 uur 
16.30-17.15 uur         15.30-16.05 uur 
17.15-18.00 uur         16.05-16.40 uur 

 

  

Mocht u in de lockdown tijd een aangepast lestijd 
hebben gehad? Weet dan dat wij uw kind weer terug 
plaatsen naar de normale zwemtijd. 
  
Wenst u contact hierover te hebben. Stuur dan een e-
mail naar t.vankralingen@sportfondsen.nl. 

 

 

  

 

  

  

   

Leskaart 
Voor de Kerstvakantie hebben we alle kinderen die in 
bad 2, 3, 4, voorzien van een extra les en extra 
lesdatum i.v.m. de 35 minuten lessen. 
  
Voor de kinderen van bad 1 en 5 (diploma B/C), die 
vanaf 13 december zijn gestart, zullen we de 
komende week een les en een lesdatum bijboeken 
ter compensatie.  

 

 

  

 

  

  

Zwemlessen tijdens de carnavalsvakantie. 
De zwemlessen gaan in de vakantie gewoon door, 
maar vinden plaats op de ochtenden. 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 

 

  

 

 

  

Let op!  
De lestijden van zaterdag blijven ongewijzigd. 

In verband met het vakantierooster, zullen de extra lessen niet plaats vinden. 
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Gratis recreatief zwemmen in Aquafun! 
Wist u dat onze zwemleskinderen met een geldige 
leskaart gratis kunnen zwemmen in Aquafun? 
  
Op vertoon van de leskaart bij onze receptie krijgen 
ze gratis toegang. Zo kunnen ze alle geleerde 
oefenstof aan u laten zien tijdens een gezellig dagje 
zwemmen. 
  
Reguliere tickets voor u en evt. andere gezinsleden 
zijn voordelig te koop via onze webshop. Klik op 
onderstaande button om direct tickets te reserveren! 

Klik hier voor de webshop!  

 

  

  

 

  

  

Goede voornemens beginnen met Korting! 
Het is weer bijna januari en dat betekend dat de 
goede voornemens er weer aan komen.  
  
Als ouder/verzorger van een kind wat bij ons 
zwemles volgt, is er de mogelijkheid om voordelig bij 
onze Fitnessclub te komen sporten. Dit kan al vanaf € 
6,85 per week. 
  
Vraag hieronder de gratis dagpas aan en bespreek 
de mogelijkheden met onze collega's. 

Klik hier voor een gratis dagpas!  

 

 

  

 

 

  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  

Team Zwemonderwijs Sportiom 

  

  

  

Jaarplanning & 
Nieuwsbrieven 

 

  

Zwemles 
 

  

Leerlingvolgsysteem 
 

 

  

 
   

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F218-100webshop.nexusportal.nl%2FExhibitions%2FRegister%3FID%3Da94b13b4-e6be-eb11-b71d-f8f21e0fd889&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7Ca406795b7ebd40cb4fd508d9d82f5a04%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637778520161872581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1XsodRf0fYBHK4x3675vSVnM4pICKWCaqfN0m3IIHfY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiomfitness.nl%2Ffitness%2Fgratis-dagpas%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7Ca406795b7ebd40cb4fd508d9d82f5a04%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637778520161882537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AhHrgXkXd6SOaTN7i9DOR2OFDj42R9%2FAV8M6dGg0TCw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Fplanning-nieuwsbrieven-zwem-abc%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7Ca406795b7ebd40cb4fd508d9d82f5a04%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637778520161892494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bRZefp5eWf8P25wvqXEDaFRLK%2FwL2zwjW5XC6XzXXAI%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Factiviteiten%2Fzwem-abc%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7Ca406795b7ebd40cb4fd508d9d82f5a04%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637778520161892494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e%2BG1Uk5%2BvZ6WgWGXfYwiRoSOJVx7DDNM4uiryGBKI0k%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportiom.nl%2Foverons%2Fleerlingvolgsysteem%2F&data=04%7C01%7Ct.vankralingen%40sportfondsen.nl%7Ca406795b7ebd40cb4fd508d9d82f5a04%7C9930156660df43edad8a3894ccfb3c87%7C0%7C0%7C637778520161892494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FSVJdhzmP1hW3It2RrcOjTpAz4SN%2B3vGA4Gic6XjEeA%3D&reserved=0

