
Vanaf 16 maart 2021 mogen de zwemlessen weer gaan starten.  
We zien dan ook uw kind graag vanaf 16 maart weer in het zwembad voor zijn of haar zwemles in 
ons Sportcentrum Blokweer. 
 
Wat betekent dit concreet?  

 De zwemlessen zijn nog op dezelfde dag en tijd als voor de sluiting.  

 Alle zwemleskaarten die nog geldig waren zijn verlengd. Mocht u hier vragen over hebben of 
als het niet goed is gegaan verzoeken wij u dit niet bij de kassa te vragen of op te lossen maar 
dit even op de mail te zetten naar dennis@blokweer.nl . Dit om opstoppingen bij de kassa te 
voorkomen. 

 Bij klachten geldt: blijf thuis en kom niet naar zwemles. Dit geldt zowel voor kinderen als 
voor de begeleider die mee komt.  

 De douches zijn gesloten. 
 
De regels die blijven gelden 
Uiteraard gelden de maatregelen en regels van voor de sluiting nog steeds. We zetten ze hierbij nog 
even op een rijtje. 
In het belang van de volksgezondheid vragen wij iedereen om zich aan onderstaande richtlijnen te 
houden: 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht in Sportcentrum Blokweer.  

 Kinderen dienen in zwemkleding naar het zwembad te komen, aangezien er vóór de 
zwemlessen geen gebruik gemaakt kan worden van de kleedruimtes. 

 Wanneer u vóór de coronasluiting nog een geldige zwemleskaart had, dan is deze 
automatisch verlengd  

 Wanneer kinderen zelfstandig genoeg zijn, heeft het de dringende voorkeur dat ze alléén 
binnen komen en zich zelfstandig omkleden. Hiermee vermijdende we extra drukte en het 
aantal contacten. Mocht dit bij uw kind nog niet lukken, dan mag maximaal 1 volwassen 
persoon als begeleider mee het Sportcentrum binnen. Er mogen dus geen broertjes, zusjes 
en andere bezoekers mee komen.  

 Kinderen en begeleiders mogen maximaal 10 minuten voor de start van de zwemles het 
Sportcentrum in. Voor het begeleiden van de kinderen na de zwemles geldt dat de 
begeleider maximaal 5 minuten vóór het einde van de zwemles het Sportcentrum in mag. 
Het is in deze tijd niet de bedoeling dat de begeleider naar de zwemles van het kind komt 
kijken. U mag alleen naar binnen om de kinderen te helpen met aan en uit kleden.  

 Bij binnenkomst dient iedereen zijn/haar handen te desinfecteren. 

 Bij de tourniquet graag de kaart scannen. 

 Begeleiders kunnen de kinderen voor helpen met uitkleden in de horecaruimte; graag alle 
spullen in een tasje doen, zodat het tasje eventueel mee de zwemzaal in kan. Begeleiders 
dienen, na overdracht van het kind aan de zwemonderwijzer, direct het sportcentrum via de 
achteruitgang te verlaten.  

 Bij het ophalen van de kinderen krijgen begeleiders een kleedruimte toegewezen; hier dient 
men de kinderen op te wachten . Meisjes in de 1e en in de 2e kleedkamer en jongens is de 3e 
en de 4e kleedkamer. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de zwemzaal (inclusief 
kleedruimtes)te betreden.  

 De horeca is tijdens de zwemlessen gesloten. 

 Het is helaas niet toegestaan om in het Sportcentrum te wachten.  
 
Uiteraard geldt de 1,5 meter regel ook binnen Sportcentrum Blokweer, met uitzondering van: 

 Ouders en kinderen uit hetzelfde gezin. 

 Kinderen onder de 18 jaar onderling. 

 Tussen de kinderen en de zweminstructeur. 
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