
 

 

 

 

Regels bij het afzwemmen: 

We willen graag dat het afzwemmen een feestje wordt voor de kinderen die mogen afzwemmen. 

Natuurlijk is het dan ook belangrijk dat er ouders en/of opa’s en oma’s bij aanwezig zijn. Helaas 

kunnen we het niet zo regelen dat iedereen welkom is, maar wel dat er ruimte is om per afzwemkind 2 

volwassen personen toe te laten in de zwemzaal (dus ook geen broertjes en zusjes). 

Belangrijk hierbij is dat deze personen zich strikt aan de regels houden en de aanwijzingen van het 

zwembadpersoneel opvolgen. 

LET OP ! Coronatoegangsbewijs (CTB) + mondkapjesplicht + houd 1,5 meter afstand. 

De gezondheidscoronaregels gelden nog steeds. 

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 – Geef elkaar de ruimte. 

 

Hoe gaan we het organiseren? 

1. Zorg dat jullie op tijd zijn, kom een kwartier van te voren met je kind. 

2. De ouders/ begeleiders dragen het afzwemkind over aan de zwembadmedewerker. De kinderen 

worden uit de kleedkamer bij de natte gang opgehaald, voor ze naar het zwembad gaan. 

3. De ouders/ begeleiders verlaten de kleedruimten en worden opgevangen door een medewerker 

bij de trap naar de horeca. 

4. De ouders/ begeleiders ontvangen blauwe slofjes en trekken deze aan op het horeca terras. 

5. De ouders/ begeleiders verzamelen op het natte terras, totdat alle ouders de zwemzaal mogen 

betreden. 

6. De ouders/ begeleiders worden begeleid naar de muurkant in de zwemzaal, en houd 1,5 meter 

afstand van elkaar. 

7. Foto’s maken van alleen je eigen kind mag. 

8. Na het afzwemmen lopen de kinderen onder begeleiding van de zweminstructeur terug naar 

beneden, naar de kleedkamers. 

9. De kinderen worden na het douchen aan de ouders in de kleedkamer overgedragen. 

10. Dan verlaat je de kleedruimte samen met je kind via de zijdeur. 

 

Wij denken dat als we het op deze wijze organiseren, het voor de kinderen een spetterend 

afzwemfeest wordt. 


