Beste ouders / verzorgers,

Onderstaand nog even de geldende regels voor het wegbrengen en ophalen van uw kind met
betrekking tot de zwemlessen.
Wegbrengen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw zoon/dochter komt met zwemkleding aan onder de gewone kleding naar SKWA;
Maximaal 10 minuten voor aanvang van de les kunt u naar binnen;
Het dragen van een mondkapje in SKWA is verplicht voor iedereen van 12 jaar of ouder;
Maximaal 1 ouder gaat mee naar binnen (geen broertjes / zusjes)
U komt binnen via draaideur;
U gaat naar binnen via het tourniquette;
U kiest de grote kleedkamer, gelijk aan het badje (staat aangegeven op de deuren);
De ouder neemt plaats op een stip, aangegeven op de bankjes in de kleedkamer;
U kleed uw zoon/dochter uit en stopt de (over)kleding in een tas;
De tas neemt de ouder weer mee, deze blijft dus niet achter in een kleedkamer;
De ouder trekt blauwe schoentjes aan;
Na het omkleden verlaat u direct de kleedkamer en zet het zwemkind af bij het
doelgroepenbad voor badje 1,2,3 en bij douches 8 baansbad voor badje 4 B of C;
U blijft NIET wachten;
Er is op dit moment helaas geen tijd voor vragen aan de zweminstructeur, etc;
Bij de douches staat een begeleider van SKWA om de kinderen op te vangen;
U verlaat het zwembad via schone voetengang;
U loopt direct naar buiten;
Het is helaas niet mogelijk om binnen te wachten;

Ophalen
•
•
•
•
•
•

5 minuten voor het einde van de les, loopt u via het grote poortje. Dus niet via tourniquette
De hokjes rij is gelijk aan niveau van het zwemkind;
U neemt plaats in de 1 persoonshokjes en wacht in het hokje;
De kinderen worden naar de hokjes gebracht door de instructeur;
In het hokje kleed u uw het zwemkind aan;
U verlaat het 1 persoonshokje via de schone voetengang naar de centrale hal richting buiten;

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben en mocht u nog vragen hebben, dan horen
we dat graag.

