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GZC DONK Nieuws 
Het is eindelijk weer zo ver! De zwembaden mogen weer open voor zwemles. Wij vinden het dan ook 
superleuk om jullie allemaal weer snel terug te zien in het zwembad. Lees snel verder voor alle 
informatie.  

Start van de zwemlessen 
Zoals iedereen al heeft vernomen mogen we weer open om zwemles te geven aan kinderen tot en 
met 12 jaar. De regels zorgen er helaas voor dat er een aantal kinderen zijn die nog steeds geen 
zwemles kunnen krijg omdat zij ouder zijn dan 12 jaar. De uurleiders zullen persoonlijk contact 
opnemen met de ouders van deze kinderen. Voor alle kinderen tot en met 12 jaar start de zwemles 
weer op woensdag 17 en zaterdag 20 maart. Wij hopen iedereen dan ook weer terug te zien in het 
zwembad. 

 
Afzwemmen zaterdag 03 april om 15.00 uur 
Alle kinderen tot en met 12 jaar die voor de Corona-stop een afzwembriefje hebben ontvangen gaan 
afzwemmen op zaterdag 03 april.  
 

• De kinderen voor het A en C diploma dienen om 14:45 uur aanwezig te zijn, 14:50 uur naar 
binnen te gaan en om 15:00 uur te starten met het diploma zwemmen.  

• De kinderen voor het B diploma en de hogere diploma's dienen om 15:45 uur aanwezig te 
zijn, om 15:50 uur naar binnen te gaan en om 16:00 uur te starten met het diploma 
zwemmen. 

 
Tijdens het afzwemmen mag er geen publiek aanwezig zijn in het zwembad. Wij gaan proberen om 
tijdens het afzwemmen een livestream op te zetten zodat vaders en moeders, opa’s en oma’s thuis 
iedereen toch een beetje kunnen meegenieten van het afzwemmen. 

Voor alle kinderen die ouder zijn dan 12 jaar en een afzwembriefje hebben gehad zullen wij op zoek 
gaan naar een oplossing zodra de regels dit toestaan. Indien er tussentijds iets wijzigt in de 
regelgeving zullen wij jullie hier natuurlijk over informeren.  

Corona maatregelen 
Aan het open gaan voor de zwemles zijn wederom corona-regels verbonden. Net als voor de sluiting 
moeten alle kinderen thuis al hun zwemkleding aan te trekken en daar overheen kleding waarin zij 
zichzelf gemakkelijk kunnen omkleden. Ook een grote tas om tijdens het zwemmen al hun spullen in 
te bewaren is noodzakelijk. Helaas is het nog steeds niet toegestaan voor ouders om het zwembad te 
betreden. De ouders zetten de kinderen aan het begin van de les af bij de trappen en komen de 



kinderen aan het einde van de les hier weer ophalen. Verder is natuurlijk de regel van kracht dat als 
een kind corona symptomen heeft deze thuis dient te blijven. 
 
Alle lesgevers en vrijwilligers zullen in het zwembad een mondkapje moeten dragen en dienen te 
allen tijde rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Alleen in het water of tijdens het geven van 
uitleg mogen de lesgevers en vrijwilligers hun mondkapje afdoen. 
 
Doelgroepzwemmen 
De ouders van alle kinderen bij het doelgroep zwemmen zullen gecontacteerd worden door de 
uurleider. 

Vragen of meer informatie? 
Heb je vragen of wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met voorzittercez@gzcdonk.nl 

Wij kijken ernaar uit iedereen weer te mogen begroeten op woensdag 17 maart of zaterdag 20 maart 
a.s. Graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 
De commissie Zwemles. 
GZC DONK 


