
  

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dinsdag 14 december heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden. Door deze persconferentie zijn 
een aantal van de corona maatregelen verlengt. De richtlijnen van het RIVM blijven hierin leidend. 
 
We informeren u in deze nieuwsupdate nogmaals over de wijzigingen die lopen tot minimaal 16 januari 
2021.Verder kijken ook vooruit naar de kerstvakantie.      

 
Coronatoegangsbewijs 
Het is voor alle bezoekers van Sportiom (18 jaar en ouder) verplicht om een geldig coronatoegangsbewijs te 
tonen aan de hoofdingang. 
  
Wat is een geldig coronatoegangsbewijs?  

• een negatieve testuitslag 

• een vaccinatiebewijs 

• een herstelbewijs 
 

Het toegangsbewijs kan worden getoond via de CoronaCheck-App (telefoon) of middels een papieren versie. 

 

  

 

Mondkapjes & aanwezigheid ouders tijdens zwemlessen 
Het dragen van een mondkapje verplicht in ons pand. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
  
In de aangescherpte regels mogen ouders van zwemles kinderen tijdens de zwemles niet in de zwemzaal zijn. 
U mag uw kind uiteraard wel begeleiden bij het aan – en uitkleden voor en na de zwemles en afgeven en 
ophalen bij de docent waar uw kind zwemt.  

 

  

 

Routing binnen Sportiom 
Door de verplichte 1,5 meter afstand hebben wij de routing in ons pand aangepast.  
 

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

• U kunt uw kind voor de les bij het bad waar uw kind zwemt omkleden. 

• Tijdens de les kunt u via onze nooddeur in het zwembad het pand verlaten. U kunt tijdens de les 
buiten wachten, maar ook binnen bij “Klets”. 

• Aan het einde van de les wordt u weer binnen gelaten bij 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. 

• Draag aub aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u en uw kind de vloer niet vervuilen. 

• U verlaat het pand via onze personeelsingang (door de kleedkamers en naar rechts). Op die manier 
hebben we een éénrichtingsverkeer. 
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Tijdelijke wijziging lestijden 
Om alle kinderen toch  zwemles te kunnen geven, blijven de zwemlessen voorlopig 35 minuten per les. Onze 
lestijden zijn hierbij ook enigszins aangepast. 
  
Deze lestijden blijven van kracht zolang als deze maatregelen gelden. In ieder geval tot 16 januari. 
  
Wij vragen u zich te conformeren aan bovenstaande nieuwe lestijden. Mocht u onverhoopt tegen een 
onmogelijkheid aanlopen, laat het ons weten door te reageren op deze e-mail. 
 

Maandag, dinsdag & donderdag 
  
14.45-15.30 uur wordt 14.30-15.05 uur 
15.30-16.15 uur wordt 15.05-15.40 uur 
16.15-17.00 uur wordt 15.40-16.15 uur 
17.00-17.45 uur wordt 16.15-16.50 uur 

Woensdag & vrijdag 
  
14.00-14.45 uur wordt 13.45-14.20 uur 
14.45-15.30 uur wordt 14.20-14.55 uur 
15.45-16.30 uur wordt 14.55-15.30 uur 
16.30-17.15 uur wordt 15.30-16.05 uur 
17.15-18.00 uur wordt 16.05-16.40 uur 

  

De lestijden op zaterdag blijven ongewijzigd! 

 

  

 

Zwemlessen tijdens de kerstvakantie. 
De zwemlessen gaan in de vakantie gewoon door, maar vinden plaats op de ochtenden. In deze periode zullen 
we lessen aanbieden van 45 minuten. De lesdagen blijven ongewijzigd, de lestijden worden: 
 

Maandag, dinsdag & donderdag 
  
14.45 uur (tijdelijk 14.30 uur) wordt 09.00 uur 
15.30 uur (tijdelijk 15.05 uur) wordt 09.45 uur 
16.15 uur (tijdelijk 15.40 uur) wordt 10.30 uur 
17.00 uur (tijdelijk 16.15 uur) wordt 11.15 uur 
 
Zaterdag 8 januari 
 
10.00 uur wordt 09.00 uur 
11.00 uur wordt 10.00 uur 
12.00 uur wordt 11.00 uur 

Woensdag & vrijdag 
  
14.00 uur (tijdelijk 13.45 uur) wordt 09.00 uur 
14.45 uur (tijdelijk 14.20 uur) wordt 09.45 uur 
15.45 uur (tijdelijk 14.55 uur) wordt 10.30 uur 
16.30 uur (tijdelijk 15.30 uur) wordt 11.15 uur 

  

Let op! De lessen van zaterdag 25 december en 1 januari komen te vervallen. 
In verband met het vakantierooster, zullen daarnaast de extra lessen niet plaats vinden. 

  

  

 

  

 

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 website www.sportiom.nl.  

 

  

 

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 de gratis dagpas aan en bespreek de mogelijkheden met onze collega's. Ga hiervoor naar: 
www.sportiomfitness.nl/fitness/gratis-dagpas/  
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  
Team Zwemonderwijs Sportiom 

http://www.sportiomfitness.nl/fitness/gratis-dagpas/

