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GZC DONK Corona update
Beste ouders en lesgevers/sters,
Na een lange periode van beperkingen in onze manier van zwemles geven komen er vanaf zaterdag
25 september eindelijk versoepelingen waardoor we voor het grootste deel terug kunnen naar de
manier van lesgeven voor de Coronacrisis. Lees snel verder voor alle informatie.

Kleedkamers
Vanaf zaterdag 25 september mogen alle ouders het zwembad weer betreden om hun kinderen naar
de zwemles te brengen. Dit betekent dat, 5 minuten voor de les begint, ouders en kinderen door de
poortjes naar de kleedruimtes mogen om zich om te kleden en dat de ouders de kinderen weer tot
aan de douches mogen brengen. Net als voor de Corona periode zijn de douches de scheidingsgrens
tot waar de ouders zijn toegestaan. Nadat de kinderen naar de les zijn gebracht kunnen de ouders
ervoor kiezen om naar buiten te gaan of naar de horeca ruimte te gaan om te wachten tot de les
voorbij is. Let op! Toegang tot de horeca ruimte is aan wettelijke regels verbonden. Lees hieronder
verder voor alle info. 5 minuten voor de les is afgelopen mogen de ouders weer naar de douches om
hun kinderen op te vangen en ze te helpen bij het omkleden. Let op! Net als voor de coronacrisis
zullen er geen lesgevers van GZCDONK aanwezig zijn in de kleedruimtes om kinderen te helpen
met omkleden. Deze verantwoordelijkheid ligt wederom bij de ouders.

Gebruik Horeca ruimte
Het zwembad heeft besloten om de horecaruimte het eerste weekend (zaterdag 25 september)
gesloten te houden. In dit weekend zullen ouders dus nog buiten het zwembad moeten wachten tot
de lessen zijn afgelopen. Vanaf maandag 27 september zal de horeca ruimte weer open gaan.
Volgens de regels van de overheid dient iedereen van 13 jaar en ouder die gebruik wil maken van de
horeca ruimte te beschikken over een coronatoegangsbewijs. Daarbij dient iedereen van 14 jaar en
ouder ook een ID-bewijs te tonen. Wij willen iedereen dan ook vragen om hieraan mee te werken.
Dit zijn regels die ons worden opgelegd door de overheid en de beheerder van het zwembad, waar
wij ons aan dienen te houden. Het staat iedereen die hier niet aan wilt meewerken vrij om buiten het
zwembad te wachten tot het einde van de les.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en wij zien iedereen graag weer in het zwembad.

Met vriendelijke groet,
De commissie Zwemles.
GZC DONK

