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GZC DONK Corona update
Beste ouders en lesgevers/sters,
Helaas hebben de nieuwe corona regels ook gevolgen voor onze zwemvereniging. Lees snel verder
om te zien wat de gevolgen zijn voor het afzwemmen en voor de diverse lessen.

Zwemles woensdag-, donderdag- en zaterdagavond
Met ingang van 29 november is het helaas wettelijk verplicht om het zwembad om 17 uur te sluiten.
Dit heeft als gevolg dat de zwemlessen op woensdag-, donderdag- en zaterdagavond komen te
vervallen tot de regels weer worden versoepeld. Wij zullen je hiervan op de hoogte houden zodra
hier meer over bekend is. Het is helaas niet mogelijk om kinderen van de avondlessen te laten
zwemmen op de zaterdagochtend.

Zwemles zaterdagochtend
Op de zaterdagochtend kan de zwemles wel doorgaan. Tijdens deze lessen zijn er wel extra
maatregelen van kracht. Naast het scannen van de QR-code bij binnenkomst dien je ook een
mondkapje te dragen in de openbare ruimtes en tot aan de badrand. Verder kan je nog steeds plaats
nemen in de horeca ruimte, maar wel op 1,5 meter afstand. Dit betekent dat er minder zitruimte zal
zijn. Als laatste willen wij je vragen de instructies van onze vrijwilligers op te volgen met betrekking
tot de nieuwe looproute. De nieuwe looproute zal uitgelegd worden bij binnenkomst van het
zwembad. Net als voorheen willen wij je vragen om thuis al de zwemkleding aan te trekken.

Afzwemmen 04 december
Voor iedereen die een briefje heeft gekregen om af te zwemmen op 04 december kan dit gelukkig
doorgaan. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat wij op tijd kunnen starten met het
afzwemmen. Verder willen je vragen om thuis al de zwemkleding aan te doen en een grote tas mee
te nemen waar de schoenen, jas en schone kleding na het afzwemmen in passen. Ouders mogen
helaas niet naar binnen om bij het afzwemmen te kijken. Onze vrijwilligers hebben weer hun best
gedaan om een livestream te verzorgen. Iedereen kan de beelden volgen via onderstaande link:

https://livestream.usportfor.com/matches/e7d0797d-a751-4167-898a-ce7ddf669f89
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. Wij zien iedereen graag snel weer in het
zwembad.

Met vriendelijke groet,
De commissie Zwemles.
GZC DONK

