Beverwijk, 28 november 2021.

Beste ouders/begeleiders van onze leskinderen,

Helaas moeten we jullie weer opnieuw informeren, omdat er extra maatregelen tegen het
coronavirus zijn ingevoerd. Het protocol wat voor ons geldt, is aangepast en de gevolgen
hiervan geven we hieronder weer. De informatie die we in de vorige brief hebben verstuurd, blijft
nog steeds gelden.
Coronatoegangsbewijs (CTB) + mondkapjesplicht + 1,5 meter eis
Het CTB is in de accommodatie verplicht sinds zaterdag 6 november voor iedereen vanaf 18
jaar. Wij controleren hierop en zijn verplicht dit te blijven doen. Vanaf maandag 29 november is
iedereen vanaf 13 jaar ook verplicht een mondkapje te dragen. En tenslotte is daarbij ook de eis
weer ingevoerd, dat iedereen vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand houdt.
Entree en hal
Bij de entree van de accommodatie blijven we het CTB controleren. In de hal worden weer de
1,5 meter lijnen aangebracht. De routing wordt dan weer, naar de kassa of de zuil en daarna via
de gang bij de kleedkamers naar buiten door de zijdeur. Net als een paar maanden geleden.
Kleedruimten
Omdat de eis van 1,5 meter weer is ingevoerd, kunnen we ook de ouders/begeleiders niet meer
toelaten in de kleedkamers. De ouders/begeleiders brengen hun kind naar de instructie
kleedkamers en gaan direct door de zijdeur naar buiten. De kinderen worden door een
medewerker van het zwembad opgevangen.
Watervrij leskinderen (1e badje)
Een uitzondering is er voor de kinderen die lessen bij watervrij. In deze kleedkamer wordt
aangegeven waar je kunt plaatsnemen, maximaal 10 ouders/begeleiders in deze kleedkamer
die kunnen helpen bij het aan en uitkleden.
Kleed de kinderen met makkelijke kleding, zoals een badjas of een onesie en laarzen/ slippers.
Horecaterras gesloten
Helaas moeten we door de 1,5 meter maatregel ook het horecaterras weer sluiten. We hebben
hier onvoldoende ruimte om de ouders op 1,5 meter te laten zitten.
Zwembad sluit om 17.00 u
Ook een ingrijpende nieuwe maatregel is, dat het zwembad om 17.00 u dicht moet. Dit betekent
dat we alleen de lessen tot 17.00 uur kunnen geven.
Dus alle zwemlessen van 15.00-16.00 uur en 16.00-17.00 uur gaan gewoon door!
Zwemlessen kleine lesgroepen van 17.00 en 17.30 uur
Alle ouders/begeleiders van de kinderen die later lessen, worden door ons gebeld. We
proberen de kinderen op een ander tijdstip in te delen. Hopelijk zal dit voor de meeste lukken,
maar of dat voor iedereen zo is, weten we nog niet. We doen onze uiterste best om de
zwemlessen zoveel mogelijk voort te zetten. De leskaarten van de kleine lesgroepen worden
met hun geldigheid aangepast of “bevroren”, afhankelijk van wanneer je komt. De lesgroepen
zullen door deze regeling soms grotere aantallen bevatten, we proberen extra lesgevers in te
zetten. En de geldige leskaarten worden verlengd met 2 extra zwemlessen, als vergoeding.
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Overloop op de zwemlessen.
Helaas is de overloop aan het meehelpen op de zwemlessen dus als er echt vragen zijn die niet
kunnen wachten dan graag mailen naar beverwijk@sportfondsen.nl. We rekenen op je begrip.
Afzwemmen
Het afzwemmen, wat normaal op donderdagavond plaatsvindt, wordt verplaatst naar de
zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur. Het afzwemprotocol zal ook worden herzien. Ouders
kunnen helaas wederom niet bij het afzwemmen aanwezig zijn. We zullen het afzwemmen weer
gaan filmen.
• Het afzwemmen B-diploma van donderdag 2 december
wordt zaterdag 4 december 14.00-15.00 uur.
•

Het afzwemmen B-diploma van donderdag 9 december
wordt zaterdag 11 december 14.00-15.00 uur

•

Het afzwemmen A diploma van zaterdag 18 december 14-.00-15.00 uur blijft zaterdag
18-12-2021.

•

Het afzwemmen A diploma van donderdag 23 december
wordt vrijdag 24 december 13.00-14.00 uur

Snorkel 1, 2, 3 zwemlessen
Helaas kunnen we geen snorkel lessen in dit tijdelijke rooster inpassen. De leskaarten worden
“bevroren” dus de lessen die nog op kaart staan blijven geldig.
Tenslotte
Neem de basisregels van het RIVM goed in acht: Bij klachten testen en blijf je thuis – Schud
geen handen – Was vaak en goed je handen – Hoest en nies in je elleboog.
Vanwege de oplopende bezetting in de ziekenhuizen, vindt de regering het noodzakelijk deze
maatregelen te treffen. We hopen dat het snel voldoende effect heeft en we weer een stap terug
kunnen naar “normaal”.
Alvast dank voor je begrip en medewerking.

Vriendelijke groeten,
Medewerkers Sportfondsenbad Beverwijk.

