Beste Klanten, ouders, verzorgers,
De beste wensen voor het nieuwe jaar. Laten we het nieuwe jaar goed gaan starten met het
Zwem ABC. Aanstaande maandag gaan wij weer starten met de lessen. Onderstaand de belangrijkste
regels zoals vermeld in protocol zwembadbranche.
Locatie mag geopend zijn voor zwemlessen voor het A, B of C diploma tussen 05.00 uur en 17.00 uur.
Ook zult u in deze brief terugvinden hoe laat welke lessen gegeven gaan worden. LET OP voor bijna
iedereen zal er een verandering in tijd en/of les dag zijn. Ook hebben sommige ouders van ons nog
een apart telefoontje of app ontvangen.
Lees onderstaande mail goed door en dan zien wij de kinderen heel graag aanstaande week weer in
het water.
Inhalen zal vanaf 17 januari weer mogelijk zijn.
De lessen die in december niet zijn gegeven worden met u verrekend.
Mochten de maatregelen weer opgeheven worden dan gaat iedereen weer naar zijn huidige dag/tijd
mits anders hieronder is aangegeven.

Onze Basisregels:
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
• Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
Ouders/begeleiders krijgen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs om te ondersteunen bij
het omkleden. Tijdens de les dienen ouders/begeleiders buiten de locatie te verblijven.
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat
verplaatsen.
Om toegang te verkrijgen tot de sportaccommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig
coronatoegangsbewijs verplicht.
Kleedkamers zijn open. Andere faciliteiten, zoals douches zijn gesloten.
Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens
een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak.

Maandag:
15.00u – 15.45u

gaat worden

14.45u – 15.30u tijdelijk

15.45u – 16.30u

gaat worden

15.30u – 16.15u tijdelijk

16.30u – 17.15u

gaat worden

16.15u – 17.00u tijdelijk

17.15u – 18.00u

worden persoonlijk benaderd

18.30u – 19.30u

B lessen

gaat worden

Zondag 9.00u – 9.45u tijdelijk

Maandag/Donderdag:
18.00u

worden persoonlijk benaderd

Dinsdag:
15.00u – 15.45u

gaat worden

14.45u – 15.30u tijdelijk

15.45u – 16.30u

gaat worden

15.30u – 16.15u tijdelijk

16.30u – 17.15u

gaat worden

16.15u – 17.00u tijdelijk

17.15u – 18.00u

worden persoonlijk benaderd

18.00u – 19.00u

B les

gaat worden

Zondag 9.45u – 10.30u tijdelijk

Woensdag:
10.30u – 11.15u

ongewijzigd

11.15u – 12.00u

ongewijzigd

12.00u – 12.45u

ongewijzigd

12.45u – 13.30u

ongewijzigd

13.30u – 14.15u

ongewijzigd

14.15u – 15.00u

ongewijzigd

15.00u – 16.00u

B les ongewijzigd

16.00u – 17.00u

B les ongewijzigd

17.00u – 18.00u

B les

gaat worden

18.00u – 19.00u

B les

worden persoonlijk benaderd

Woensdag/Zaterdag:
15.00u – 11.00u

ongewijzigd

15.30u – 11.30u

ongewijzigd

Zondag 10.30u – 11.15u tijdelijk

Donderdag:
15.00u – 15.45u

gaat worden

14.45u – 15.30u tijdelijk

15.45u – 16.30u

gaat worden

15.30u – 16.15u tijdelijk

16.30u – 17.15u

gaat worden

16.15u – 17.00u tijdelijk

17.15u – 18.00u

worden persoonlijk benaderd

18.30u – 19.30u

B lessen

gaat worden

Zondag 11.15u – 12.00u tijdelijk

Vrijdag:
14.45u – 15.30u

ongewijzigd

15.30u – 16.15u

ongewijzigd

16.15u – 17.00u

ongewijzigd

17.00u – 17.45u

worden persoonlijk benaderd

17.45u – 18.30u

worden persoonlijk benaderd

Zaterdag:
8.00u – 8.45u

ongewijzigd

8.45u – 9.30u

ongewijzigd

9.30u – 10.15u

ongewijzigd

10.15u – 11.00u

ongewijzigd

11.00u – 12.00u

ongewijzigd

12.00u – 13.00u

ongewijzigd

13.15u – 14.00u

gaat worden 13.00u Blijvend

14.00u – 14.45u

gaat worden 13.45u Blijvend

14.45u – 15.30u

gaat worden 14.30u Blijvend

15.30u – 16.15u

gaat worden 15.15u Blijvend

16.15u – 17.00u

gaat worden 16.00u Blijvend

Bedankt voor uw medewerking en hopelijk is het maar tijdelijk.
Met vriendelijke groeten,
Team De 3 Berken

