
 

 

Eindelijk hebben wij goed nieuws, wat zijn wij blij! 
 
Ons team is afgelopen weken al druk bezig geweest om voor jullie en onze veiligheid een 
verantwoorde manier te vinden om les te kunnen geven.   
 
Vanaf maandag 25 mei gaan wij weer BPK zwemlessen gaan geven. 
 
Uitsluitend bij aanmelding via de mail (info@dehoefsevonder.nl) mag je meedoen!  
 
 
LEES DEZE BRIEF VOLLEDIG EN AANDACHTIG, IN HET GEZONDE BELANG VAN 
IEDEREEN!  
 
Wel zijn er een aantal maatregelen waaraan iedereen zich dient te houden. Wij verwachten 
dat jullie hier verantwoord mee om zullen gaan. 

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis; 
o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Kinderen met koorts boven 38 graden celcius blijven thuis 
Kinderen mogen pas weer komen zwemmen als zij 24 uur geen klachten hebben 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden celcius en/of 
benauwdheidsklachten heeft, mag het kind niet komen zwemmen 
Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer komen zwemmen 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, 
moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven 

 
Daarnaast dient er 1,5 meter vrij gehouden te worden tussen de volwassenen. 
Hieronder staat aangegeven hoe dit gedaan gaat worden.  
 
Zorg dat jij én je kind thuis zijn/haar zwemkleding al aan heeft. 
Er gaat één ouder per kind mee en verder geen broertjes/zusjes of anderen.  
 
Volgens de richtlijnen van het RIVM mag er niet voor en na de zwemles gedoucht 
worden en dien je thuis al naar de wc te  zijn geweest.  
 
In verband met het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om sommige lessen anders te 
gaan geven.  
 
Deze informatie volgt nog persoonlijk! Houd je mail goed in de gaten.  
 
Begin van de les 
 
Er zal altijd desinfectie middel klaar staan om je handen eerst schoon te maken alvorens je 
de zwemschool betreed! 
 
5 minuten voor de les begint mag je naar binnen in de zwemschool. Er wordt in twee 
kleedkamers omgekleed. De voorste én de achterste.  

• De eerste 3 ouders die arriveren met hun kind gaan naar de achterste kleedkamer. 

• De laatste 3 ouders die arriveren met hun kind gaan naar de voorste kleedkamer.  
Indien de kleedkamer vol zit (met 3 ouders en hun kind) gaat de deur dicht, zodat andere 
ouders weten, dat ze daar niet hoeven te komen. 
Je dient een extra handdoek mee te nemen, deze dien je op het aankleedkussen te 
leggen. Daarnaast dienen kinderen die niet zindelijk zijn een zwemluier te dragen.  

mailto:info@dehoefsevonder.nl


 

 

3 minuten voor de les begint loop je met je kind en je tas met alle spullen naar de 
wachtruimte. 
Het is niet mogelijk om extra spullen zoals maxicosi/kinderwagen mee de zwemschool in te 
nemen. 
 
Hier wacht je tot de schuifdeur open gaat en je naar binnen mag.  
 
Einde van de les: 
 
Als de les voorbij is, ga je direct uit het water naar de voorste of achterste kleedruimte met je 
spullen. Je kleed jezelf en het kind om. Vervolgens ga je direct naar buiten.   
 
Wij verwachten dat iedereen op gepaste afstand van elkaar blijft.  
 
Tot snel!  
 

 


