Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

woensdag 10 maart 2021

We mogen weer beginnen!
De geruchten van het afgelopen weekend over een mogelijke herstart van zwemlessen is maandagavond door Mark
Rutten in zijn persconferentie bevestigd.
Vanaf dinsdag 16 maart 2021 mogen we de zwemlessen aan uw kind(eren) weer vervolgen en daar zijn we reuze blij mee!
Natuurlijk gelden alle Corona maatregelen nog steeds en dragen deze bij om veilig en verantwoord open te kunnen gaan.
Als zwembaden volgen wij het protocol “Verantwoord Zwemmen” en het protocol “Veilig zwemmen in Corona tijd”.
Naast alle bestaande leskinderen verwachten wij vanaf dinsdag 16 maart ook de kinderen die in december 2020 zouden
starten, maar net te maken kregen met de lockdown.
Dit betekent concreet:
-maandag 14 december 2020 gestart wordt maandag 22 maart 2021
-dinsdag 15 december 2020 wordt dinsdag 16 maart 2021
-woensdag 16 december 2020 wordt woensdag 17 maart 2021
-donderdag 17 december 2020 wordt donderdag 18 maart 2021
-vrijdag 18 december 2020 wordt vrijdag 19 maart 2021
-zaterdag 12 december gestart wordt zaterdag 20 maart 2021.
Ook kinderen die staan ingeschreven voor de cursussen van eind maart 2021 (zowel door de week als de zaterdag cursus)
worden deze week persoonlijk benaderd om ook vanaf 16 maart 2021 te starten.
Als u voor de lockdown nog lessen op uw leskaart had staan, dan kunt u deze vanaf 16 maart weer gaan gebruiken. We
hebben namelijk tijdens de lockdown alle leskaarten “bevroren”. Per 1 januari 2021 zijn tarieven en algemene
voorwaarden gewijzigd. Deze zijn als bijlage toegevoegd.
Graag maken we de volgende afspraken met u;
 De veiligheid en gezondheid van onze gasten, kinderen én de medewerkers staan voorop.
 Een kind komt met maximaal 1 begeleider uit hetzelfde huishouden. (Bij voorkeur zonder broertjes
of zusjes).
 Alle basis regels als, handenwassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten worden
nageleefd.
 Douchen is helaas niet toegestaan, het gebruik van toiletten en kleedzalen wel.
 Zorg dat uw kind thuis de zwemkleding al aan heeft onder de gewone kleding. En laat uw kind
thuis vast naar het toilet gaan.
 Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen en scan de leskaart, zoals u gewend
bent. Loop met uw kind, via de aangegeven route direct naar de aangewezen plaats in het
zwembad waar de kinderen de boven kleding uitdoen. (Bij de banken nabij het bad waar uw kind
zwemt).
 Nadat u uw kind heeft overgedragen aan de docent dient u buiten te wachten.
 Aan het einde van de les wordt u weer binnen gelaten en kunt u uw kind ophalen bij het bad waar
uw kind heeft gezwommen en aankleden in één van onze kleedzalen.
 Draag aub aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u en uw kind de vloer niet vervuilen.
 Nogmaals, u kunt uw kind voor de les bij het bad waar uw kind zwemt omkleden.
 U verlaat ons pand via de personeelsingang. Op die manier hebben we een éénrichtingsverkeer.
De zwemles
De meeste kinderen zijn medio december overgezet naar een volgend badje. Bij enkele groepen moet dit nog gaan
gebeuren. Een enkel kind dient nog wat extra te oefenen om ook naar het volgende badje te kunnen. We hopen dat dit
snel gaat lukken.
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Normaal gaan de kinderen de laatste 5 minuten van de zwemles spelen, deze 5 minuten gaan we gebruiken om veilig te
wisselen met de volgende groep. Zodra de bel gaat, gaan de groepen die les hebben gehad de zwemzaal uit en komen de
groepen die gaan zwemmen de zwemzaal in.
Tijdens de lockdown heeft Sportiom Sportfondsen niet stil gezeten. Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zijn de
verbouwingen van AquaFun en IceFun Sportiom voltooid en beschikken we inmiddels over een prachtig nieuw tropisch
zwembad, een bowling en midget golf centrum, nieuwe vergaderzalen, een vernieuwde Fitness Club en een Pannenkoek
Restaurant . Momenteel wordt onze entree verbouwd. Dit betekent dat u mogelijk enige hinder zult ondervinden.
Uiteraard proberen wij e.e.a. tot een minimum te beperken.
Voordelen van Zwem-ABC Sportiom
Op vertoon van de Jip zwempas krijgt uw kind vanaf het moment van inschrijving tot en met het behalen van het diploma
C gratis toegang tot AquaFun Sportiom. U als ouder/begeleider kan op vertoon van de Jip zwempas op onze Fitness Club,
een Sportiom Familie Pas aanschaffen. Hiermee kunt u tegen een sterk gereduceerd tarief vanaf € 6,85 per week
onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten van onze Fitness Club.
Tot slot vragen wij uw begrip voor de Corona afspraken en maatregelen die wij communiceren en gaan er vanuit dat u zich
daaraan kan conformeren. Mocht uit de praktijk blijken dat we afspraken moeten wijzigen, dan zullen we dat doen en u
opnieuw informeren. Alleen in goede samenwerking kunnen we de kinderen weer laten zwemmen. De veiligheid en
gezondheid staat voor iedereen voorop!
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u en uw kind vanaf volgende week weer te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Sportiom Sportfondsen
Caroline van Oorschot
Manager Sport
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