Wat is er meer belangrijk tijdens de zwemlessen en wat zijn de regels.
(antwoorden op de meeste vragen)

• Met elkaar houden wij het zwembad open.
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Wij hebben i.v.m. Corona andere regels dan andere jaren.
U mag maximaal 10 minuten voor aanvang van de les het zwembadterrein betreden.
Ingang via het hek aan de rechterzijde van de ingang.
Toegang met maximaal één ouder of verzorger
Uw kind heeft zijn/haar zwemkleding aan onder de normale kleding.
U zoekt een plek op het grasveld en houdt rekening met de 1,5 meter regel.
Watergewenning ouders/verzorgers met kinderen gaan achter op het grasveld aan de
kant van het peuterbad.
Alle andere groepen voorzijde grasveld.
Zodra de les begint komen alleen de kinderen naar ons toe, u blijft op het grasveld.
Aan het eind van de les komen de kinderen weer naar het grasveld.
Voor het aankleden kunt u indien nodig een kleedhokje gebruiken. Bij gebruik plaatst u
een oranje pion in de opening. Er staat desinfectiemiddel op de tafel.
Wilt u zorgen voor een warme handdoek of badjas.
Huilende kinderen: Wij zullen er alles aan doen om het uw kind naar de zin te maken.
Mocht dit niet gaan zullen wij in overleg met u een oplossing proberen te vinden. Zij
zullen in de eerste instantie niet de les mogen verlaten tenzij u anders aangeeft.
In het ondiepe bad mogen de kinderen een wetsuit (zoals op de foto)
aan. Vooral voor kleintjes is dit soms een onmisbaar kledingstuk. In het
diepe is een wetsuit alleen toegestaan als de buitentemperatuur onder de
15 graden is. Een wetsuit heeft drijf vermogen. Het doel van de zwemles
is dat een kind zichzelf drijvende kan houden.
Wel altijd zwemkleding hieronder aan!
Deze zijn al te koop voor +/- €15,00
Ook zijn er zonnepakjes te koop zonder drijfvermogen.
De lessen gaan altijd door, tenzij het onweert.
Na de laatste bliksemslag mogen wij een half uur niet in het water.
Wilt u voorafgaande de zwemles uw kinderen thuis naar het toilet laten
gaan. Bij gebruik van de toiletten in het zwembad vooraf en achteraf de
handen wassen. U dient zelf voor het drogen van de handen te zorgen (eigen handdoek).
Als uw kind tijdens de les naar het toilet gaat, wilt u ze dan zelf helpen.
Mocht u een vraag hebben over uw kind, neem dan contact op, blijf er niet mee lopen. U
kunt ook een mail sturen. Anneke van Zanten: 06 58 98 2551 of zwembad@debreek.nl
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De laatste zwemlessen zijn in de week van 24 tot en met 28 augustus.
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Afzwemmen
Het afzwemmen zal plaats vinden tijdens de lessen.
Het ligt aan de maatregelen op dat moment hoeveel toeschouwers wij mogen uitnodigen.
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Wilt u uw kind door laten zwemmen in de winter? Wij hebben een overeenkomst met
Zwembad De Slag in Zaandam. Inschrijving gaat via Anneke aan het eind van het
seizoen. Wilt u meer informatie spreek haar even aan of stuur haar een mail.

Het zwemteam van Zwembad De Breek

