
Beste ouder 

Wij zijn blij te kunnen melden dat onze zwemlessen eindelijk terug van start mogen gaan. We starten 

terug op zaterdag 26 september. Dit zal er echter heel anders uit zien als vroeger. In samenspraak 

met de verantwoordelijken van het zwembad zijn we tot volgende organisatie gekomen van onze 

zwemlessen.  

Hier zijn alle veranderingen op een rij: 

• De zwemles gaat nu door van 16u45 tot 17u30.  

We hebben dus maar 1 tijdslot i.p.v. 2. Het zwembad is enkel toegankelijk voor onze zwemlessen. 

Er zal dus geen publiek toegelaten worden. We mogen maar 50 kinderen toelaten per les dus de 

wachtlijst zal langer lopen als voorzien. Doordat we met zo een strak aantal zitten moeten we 

hierbij ook een verplichting opleggen dat als uw kind 1x niet aanwezig is zonder verwittiging, dat 

die plaats wordt afgestaan aan de volgende in de wachtlijst.  

Indien uw kind dus niet kan komen, graag altijd iets laten weten via mail: 

daelman.elien@hotmail.com 
 

• De kinderen mogen binnen komen in het complex om 16u25 en tegen 17u45 moeten de 

kinderen allemaal uit de kleedkamers zijn.  

De kinderen kunnen enkel gebruik maken van de gemeenschappelijke kleedkamers, er is een 

kleedkamer voor de jongens en een andere voor de meisjes. De ingang is nog steeds aan de 

voorkant. U kan uw kind opwachten aan de achterkant van het gebouw aan de nooduitgang. Dit 

allemaal met de social distancing regels in acht genomen. 
 

• Ouders zijn NIET toegelaten in het gebouw. De lesgevers en ik zullen bij de kinderen blijven om te 

kijken of alles goed verloopt en de kinderen te begeleiden. Het is dus ook niet toegestaan om in 

de veranda van het zwembad te kijken naar de lessen.  

Het is belangrijk dat de kinderen hun zwempak al aanhebben onder hun kledij zodat ze zich 

makkelijk kunnen klaarmaken om te zwemmen. Ook gemakkelijke kleding is aangeraden zoals een 

pyjama, training,… Ik zal er zijn om de kinderen te begeleiden en te helpen waar nodig maar ik 

heb er vertrouwen in dat de meeste kinderen zelfstandig genoeg zijn om zich af te drogen en uit- 

en aan te kleden. Douchen is niet toegestaan.  
 

• Omdat ouders niet zijn toegelaten, moet uw kind zelf haar/zijn beurtenkaartje bijhouden.  

De beurtenkaarten van vorig seizoen blijven geldig tot het einde van dit jaar. 

 

De zwemlessen worden al zeker tot het einde van dit jaar op deze manier georganiseerd. Dan kunnen 

we bekijken of we mogen en kunnen terug gaan naar de “normale” regeling.  

Ik snap dat niet iedereen zich comfortabel voelt om zijn/haar kind op deze manier te laten 

deelnemen aan de zwemlessen, er is geen enkele verplichting. Ik stuur mails naar de eerste 50 

mensen op de wachtlijst en indien u geen interesse heeft kan u dat gewoon terug sturen naar mij. 

Uw kind kan op de wachtlijst blijven staan voor als de lessen terug “normaal” kunnen doorgaan.  

Bij vragen kan u steeds terecht bij mij. Het is geen ideaal scenario maar op deze manier kunnen we 

toch de kans aanbieden om kinderen terug te leren en laten zwemmen.  

Vriendelijke en sportieve groeten 

Bestuur KZVW  
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