
 

 

Beste zwemlesouder / verzorger, 

Vanaf zaterdag 8 januari gaan de zwemlessen weer van start! Hierbij zullen dezelfde wijzigingen van 

toepassing zijn, zoals dat voor de kerstvakantie ook al was. Zie onderstaand voor een kleine 

opfrissing van deze wijzigingen. 

Het tonen van een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) voor alle activiteiten in SKWA blijft van 

toepassing. Tevens is een mondkapje verplicht. Dus ook na het tonen / scannen van je geldige 

Corona toegangsbewijs! Ook wordt de 1,5 meter afstand weer toepassing. 

Algemene regels 

• Aan de routing wijzigt er niets; De in én uitgang is via het tourniquet in de centrale hal en de 

vieze voetengang (aan de raamkant); 

• Zorg er voor dat kinderen bij binnenkomst hun zwemkleding al aan hebben; 

• Het uitkleden voor de zwemles zal weer plaatsvinden in de grote kleedkamers 2 t/m 6; 

• Vervolgens brengt de ouder het zwemleskind naar de douches van het doelgroepenbad of 6-

baans bad, waar de overloop / ganghulp klaar staat om hem / haar op te vangen; 

• Ouders dienen daarna de zwemruimte te verlaten via kleedkamer 1, de vieze voetengang en 

vervolgens de centrale hal; 

• Bij het ophalen nemen de ouders plaats in de 1-persoonhokjes, waar de kinderen naartoe 

worden gebracht door de instructeur / overloop. Verlaat ook hierbij weer het pand via de 

vieze voetengang. DE SCHONE VOETENGANG IS DUS GEEN UITGANG!; 

• Alle kijklessen komen te vervallen; 

• Het afzwemmen gaat door, maar wel zonder publiek. 

Onderstaand de wijzigingen per zwemlesdag: 

Zwemlessen maandag, dinsdag, donderdag 

• De reguliere zwemlessen gaan 30 minuten duren, waardoor de kinderen op deze dagen 

allemaal kunnen blijven zwemmen! Onderstaand hoe de tijden gaan worden: 

▪ 15:45-16:30  → 15:30 – 16:00; 

▪ 16:30-17:15  → 16:00 – 16:30; 

▪ 17:15-18:00  → 16:30 – 17:00; 

• De leskaarten van deze lesgroepen worden allemaal met 1 week verlengd. In 3 weken wordt 

er namelijk 45 minuten (3 x 15) minder gezwommen, wat gelijk staat aan 1 lesweek per 

leskind; 

• LET OP! De lessen hebben dus allemaal een vroegere aanvangstijd; 

 

 

 



Verkorte A diploma (dinsdag en donderdag); 

De lessen zullen zijn van 15:30 tot 17:00, in plaats van tot 18:00. Om de misgelopen uren in te halen, 

wordt er voor de Verkorte A ook op maandag gezwommen van 15:30 tot 17:00. 

Woensdag 

Voor de zwemlessen op de woensdag wijzigt er niets! Alle lessen blijven op de gebruikelijke tijden en 

duren ook gewoon 45 minuten. 

Alleen de bijspijkerlessen van 17:00 tot 18:00 komen te vervallen 

Ouderen kinderen en volwassen zwemlessen 

Al deze lessen komen te vervallen. De leskaart wordt automatisch verlengd met het aantal weken 

dat er niet gezwommen kan worden. 

Vrijdag 

De lessen op vrijdag blijven 45 minuten duren, maar de begintijden van de lessen schuiven wel een 

uur naar voren. Dit is om er voor te zorgen dat alle lesgroepen kunnen blijven zwemmen. 

Onderstaand de nieuwe tijden: 

• 15:00 – 15:45  → 14:00 – 14:45; 

• 15:45 – 16:30 → 14:45 – 15:30; 

• 16:30 – 17:15 → 15:30 – 16:15; 

• 17:15 – 18:00 → 16:15 – 17:00; 

Zaterdag 

Voor de zaterdagzwemlessen zijn er geen wijzigingen. De lessen blijven 45 minuten en ook blijven 

de tijden hetzelfde als gebruikelijk. 

Overig 

Mocht het niet mogelijk zijn om op de nieuwe tijd de zwemles te volgen, neem dan contact met ons 

op om te kijken naar de mogelijkheden om toch te blijven leszwemmen.  

 

Wij beseffen ons ter degen dat de wijzigingen die we voor de zwemlessen hebben doorgevoerd, niet 

voor iedereen positief uit zullen pakken of zelfs niet mogelijk blijken te zijn. We hebben er echter 

voor gekozen om zoveel als mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven toch te kunnen komen 

zwemmen.  

 

Hopende op uw begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het SKWA-Team            


