
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Maatregelen vanaf 30 sept. 
 

1. Voorbereiding op de zwemles 

Zorg er voor dat uw kind zijn/haar badkleding al aan heeft onder de bovenkleding. Gebruik bij 
voorkeur makkelijke bovenkleding zoals een onesie of trainingspak dat makkelijk uit te trekken 
is. Zorg er ook voor dat uw kind een eigen tasje of rugtas bij zich heeft waar de kleding in kan.   
 

2. Ouders gaan niet meer mee naar binnen tijdens het brengen.  

Onze receptioniste zal de kinderen 5 minuten voor de les buiten komen ophalen bij de 
hoofdingang. Dit wordt gedaan aan de hand van de leslijst. Blijf zelf ruim op afstand van de 
ingang en van andere ouders.  
 

3. Receptioniste brengt kinderen naar de juf/meester 

De receptioniste brengt de kinderen direct naar de zwemzaal waar zij worden opgewacht door 
de zwemonderwijzer. Daar trekken zij de bovenkleding uit en stoppen deze in de tas. De kleding 
blijft dus bij de kinderen.  
 

4. Ouders wachten tijdens de les bijv. in de auto.  
Het is met de huidige maatregelen helaas niet toegestaan om te blijven kijken tijdens de 
zwemles. Hoewel er namelijk wel gesport mag worden mag dit niet met toeschouwers. De 
horeca gaat vanaf 29-9-20 18.00 dicht en zal komende drie weken niet meer openen. Ook 
buiten, langs de ramen, mag niet meer gekeken worden naar de zwemlessen. Ouders zullen 
buiten of bijvoorbeeld in hun auto moeten wachten gedurende de zwemles.  
 

5. Ouders wachten bij de kleedkamers met mondkapjes 
Voor het ophalen van de kinderen kunnen de ouders naar de kleedkamers. In Nieuwerkerk 
gebeurt dit via de achter ingang, in Moordrecht via de hoofdingang. 
   
- Alle ouders dienen in het pand een mondkapje te dragen. 
- Alle ouders dienen plaats te nemen in een wisselcabine en daar te wachten op hun kind. 
 
Indien mogelijk is er een personeelslid van de Sportstichting aanwezig om de ouders waar 
nodig bij te sturen en op de maatregelen te wijzen.  
 

6. Zwemonderwijzer  
De zwemonderwijzer brengt de kinderen, met hun tasjes en kleding, naar de kleedkamers toe 
aan het einde van de les.   
 


