Zwemvereniging Lier - Opstart zwemschool 12/12/2020
ZVL - Sportsecretariaat <sportsecretariaat@zwemvereniginglier.be>
Wo 2/12/2020 23:08
Aan: ZVL - Sportsecretariaat <sportsecretariaat@zwemvereniginglier.be>

Beste zwemmer,
Beste ouder,
Zoals jullie wellicht in de media hebben opgevangen mochten de zwembaden terug open vanaf 1/12.
We hebben aan het zwembad, de sportdienst en aan de burgemeester opnieuw toestemming gevraagd om onze clubwerking terug op te starten.
Voor de lessen van -12j (geboortejaar 2008 en jonger) hebben we ondertussen de toela ng gekregen. (voor +13j nog niet)
Concreet wil dit zeggen dat we op zaterdag 12/12 terug opstarten met de zwemschool.
We herva en de lessen op dezelfde manier als voor de 2e lockdown.
We ze en de richtlijnen nog even op een rijtje :
1. Het badpak/zwembroek moet reeds aan zijn
2. De kinderen komen toe in badjas/grote handdoek en gemakkelijke schoenen/slippers/sandalen (geen kousen)
3. Handdoek en kledij mee in zwemzak om zich af te drogen en aan te kleden
4. De kinderen schuiven aan op het jds p dat zij verwacht worden. (Kikkertjes en Zeeschildpadjes mogen aanschuiven met 1 ouder indien gewenst,
mond/neus masker verplicht en ontsme en handen)
5. Indien te laat kan je NIET meer deelnemen aan de les, kom dus zeker op jd.
6. Laat uw kind thuis nog even naar het toilet gaan
7. De zwemmers betreden het zwembad via de kleedkamer 4
8. Indien u met de ﬁets bent dan kan u uw kinderen laten wachten in de inkomhal
9. Ouders zijn niet toegelaten op de kijkerszone
10. De slagbomen zullen openstaan zodat niemand binnen moet zijn voor de valida e van het parkeer cketje
11. Kikkertjes en Zeeschildpadjes kleden zich om na het zwemmen met 1 ouder in de individuele kleedkamers
12. Wij gaan ervan uit dat kinderen vanaf 6 jaar (vanaf geboortejaar 2014) zich zelfstandig kunnen aankleden. Zeepaardjes, zeehondjes, dolﬁjnen,
zwaardvissen en orka’s maken gebruik van de groepskleedkamers na het zwemmen. Deze worden toegewezen door de lesgevers. Jongens en meisjes
apart.
13. Er gaan géén ouders mee in de groepskleedkamers !
14. Toile en in de inkomhal van het zwembad zijn steeds toegankelijk
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Groep B
Kikkertjes
Zeeschildpadjes

Voor de haaien is er een speciale regeling omdat we op zaterdag na 10u géén extra banen in het zwembad meer hebben voorlopig
- Haaien A trainen op donderdag van 18u00 tot 19u00
- Haaien B trainen op donderdag van 18u30 tot 19u30
De testdag voor overgang naar de volgende groep zal doorgaan op zaterdag 19/12.
Deze regeling is voorlopig geldig tot 31/12/2020.
Info opstart zwemclub via aparte mail.
Met spor eve groeten
Wendy Crocaerts
Sportsecretariaat Zwemvereniging Lier
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Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele
eigendomsrechten. Zij zijn enkel bestemd om gebruikt te worden door de bovenvermelde geadresseerden). Het gebruik van de inhoud ervan door andere
personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail
te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Alle bestanden die naar en door ZVL worden verzonden, kunnen worden
gecontroleerd op hun conformiteit met interne beleidsregels om de belangen van de vereniging te beschermen en potentieel schadelijke software uit te
schakelen. Volmachten en machtigingen moeten worden gecontroleerd en zijn verkrijgbaar op aanvraag.

🌎 SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

