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GZC DONK Corona update
Beste Ouders
Vanaf Maandag 17 januari kunnen alle zwemlessen weer plaats vinden op de
reguliere tijden. Vanaf deze week is er dus weer gewoon zwemles op de woensdagen zaterdagavond en wordt iedereen weer op zijn of haar reguliere zwemtijd
verwacht. Vanuit de overheid en de zwembadbeheerder zijn er wederom regels
opgesteld waar wij ons aan dienen te houden tijdens de zwemlessen.
De ouders brengen hun kinderen tot voor de draaideur, de kinderen gaan naar
binnen en gaan onder begeleiding van de lesgevers-sters via de kleedkamers naar
het zwembad. De ouders moeten buiten het zwembad wachten. In de kleedkamer
doen de kinderen hun schoenen, sokken en jas uit en doen deze in een big
shopper. Met deze tas (alles moet uit de kleedkamer) gaan ze naar het zwembad. In
het zwembad kleden ze zich verder uit tot aan de badkleding (e.v.t. geholpen door de
lesgevers-sters), deze kleding gaat ook in de big shopper. Na afloop van de zwemles
nemen de kinderen, de big shopper mee naar de kleedkamers 5 t/m 8 (er mag niet
gedoucht worden).
Per kind mag er maar één ouder naar binnen om het kind af te drogen en aan te
kleden, maar alleen met een geldige QR-code, legitimatie en een mondkapje. Als u
uw kind ophaalt mag u tot aan de douches bij het Spaardersbad en het Tobbebad.
Van de kleedkamer tot aan de doucheruimte mag u niet met uw buiten schoenen
lopen, dit i.v.m. het straatvuil. Neem dus badslippers mee of loop op bloten voeten.
Binnen het gehele zwembad dient u 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Probeer
hier zowel bij de douches en in de kleedkamers rekening mee te houden.
Ouders die geen geldige QR-code hebben kunnen dat kenbaar maken d.m.v. een
mailtje naar onderstaand mailadres met de naam van uw kind, zwem uur en welke
groep het kind zit. Deze kinderen worden e.v.t. geholpen met het afdrogen en
aankleden door een lesgever-ster.
Geef uw kind een grote tas (big shopper) mee waar alles in kan, en ook een extra
plastic tas voor de natte kleding en uiteraard een handdoek.

Direct van start in het 1e uur op zaterdagochtend. (7:00 t/m 7:45)
Op het 1e uur van de zaterdagochtend hebben wij momenteel 3 plaatsen beschikbaar
voor nieuwe kinderen vanaf 5 jaar. Meld je snel aan want vol=vol.
Heeft u nog vragen dan gaarne mailen naar onderstaand mailadres.
Met vriendelijke zwem groet,
Commissie Zwemles
Mail: voorzittercez@gzcdonk.nl

