
Nieuwe maatregelen per 1 oktober 
Concreet zijn dit de aanpassingen: 

- De kinderen worden niet meer door de receptioniste opgehaald, maar gewoon door hun 
eigen ouder/verzorger naar binnen begeleid en omgekleed; 

- Wij hanteren de normale looproute,  u volgt de pijlen hiervoor op de grond; 
- De kleedkamers worden in 2 gedeeltes gesplitst. De heren kant wordt gebruikt als 

wegbrengzone, de kleding meenemen en niet achterlaten in deze kleedkamer, de dames 
kant als ophaalzone; 

- Verlaat na het omkleden van uw kind direct de kleedkamer; 
- Wacht buiten het pand totdat het tijd is om uw kind op te halen van de zwemles. 3 min voor 

het einde van de les mag u het pand betreden en uw zoon/dochter op te halen; 
- Draag ten alle tijden in het pand een mondkapje.  

 
In de bijlage vindt u een plattegrond van de nieuwe situatie.  
 
Wij kunnen deze maatregelen alleen in stand houden als iedereen zich er ook aan houdt. Wij vragen 
dan ook alle ouders en verzorgers met klem zich aan deze maatregelen te houden. 
 
Van enkele groepen zullen wij de lestijd 15 min verschuiven. Dit heeft ermee te maken dat wij maar 1 
groep tegelijkertijd in de kleedkamers willen hebben. Indien dit de lesgroep van uw kind betreft, 
wordt u hier via een aparte mail over geïnformeerd. 
 
Horeca 
Wij hebben veel vragen ontvangen waarom de horeca gesloten is, dit heeft ermee te maken dat de 
horeca niet commercieel is en onder de sportkantines valt. Zoals u misschien heeft vernomen 
moesten ook alle sportkantines afgelopen dinsdag 18:00 hun deuren sluiten. Dit is dan ook de reden 
waarom de horeca momenteel is gesloten en u hier ook geen plaats kunt nemen om te kijken naar de 
zwemles van uw kind. 
 
Lespas 
Bij de betaling van de lespas van deze periode heeft u een pasje ontvangen waarmee u door het 
poortje kan. U heeft dit pasje nodig om toegang te krijgen voor de kleedkamers. Zorg dus dat u het 
pasje altijd bij u heeft, als u met uw kind naar de zwemles komt. 
 
Tot slot 
Ook in deze gekke tijden willen wij voorop stellen dat wij er alles aan doen om de kwaliteit van de 
zwemles te behouden. Wij snappen dat het voor u als ouder niet leuk is dat u de verrichtingen van 
uw kind niet kan bewonderen. De opgelegde maatregelen dwingen ons helaas tot deze keuze.  
 
Mochten er vragen zijn over de zwemles, die u nu vanwege de maatregelen niet persoonlijk aan de 
zwemonderwijzer kan stellen. Mogen deze altijd gemaild worden naar: 
zwemzakenmoordrecht@sporstichtingzuidplas.nl 
 
Ondanks dat uw kind dan uw support tijdens de zwemles tijdelijk moet misschien, zal het team van 
Sportstichting Zuidplas er alles aan doen tijdens de zwemles dat u uw kind met een big-smile op kunt 
halen uit de zwemles. Wij hopen op uw begrip en medewerking hiervoor. Want zoals wij als eerder 
schreven, corona onder controle houden, doen wij ook in Sportcentrum de Zuidplas met elkaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team Sportstichting Zuidplas 
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