Aan alle (ouders/verzorgers) van leszwemmers van V.Z.V. Njord,

Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen mogen wij vanaf dinsdag 16 maart de zwemlessen
voor de leerlingen t/m 12 jaar weer hervatten in het (ondiepe) instructiebad en het (diepe) sportbad.
Deze leerlingen hopen wij vanaf komende dinsdag weer in het zwembad te kunnen verwelkomen.

Zwem-ABC
De leerlingen van het zwem-ABC blijven op dezelfde tijd zwemmen als voorheen.

Zwemvaardigheden

Nieuwe indeling voor de zwemvaardigheidsdiploma’s en de keuzepakketten (let op alleen
leerlingen t/m 12 jaar).
Dag

Tijd

Vaardigheid

Zaterdag

09:00 Basis Zwemvaardigheid 1, 2 & 3

Dinsdag

18:00 Basis Zwemvaardigheid 1

Woensdag 18:00 Snorkelen Vaardigheid 1
18:30 Snorkelen Vaardigheid 2
Synchroonzwemmen Vaardigheid 1 & 2
Plankspringen Vaardigheid 1, 2 & 3
19:00 Snorkelen Vaardigheid 3
Synchroonzwemmen Vaardigheid 3
19:30 Snorkelen Vaardigheid 4
Wereldzwemslagen Vaardigheid 4
Snorkelen Vaardigheid 5 en 6
Protocol
Er geldt hierbij in onze zwemaccomodatie nog steeds het protocol zoals ook voor de recente
lockdown, in het kort:
-

Thuis zwemkleding aantrekken
Je wordt buiten opgehaald ca. 5 minuten voor aanvang van de zwemles
Volg de pijlen van de looproute in de accommodatie:
o Uitkleden in de grote kleedhokken, neem je tas en spullen mee het bad in.
Wilt u zorgen voor een (grote) tas waar alle spullen in kunnen. We zien nu
regelmatig kinderen sjouwen/worstelen met een(te) kleine tas waar niet alles in
past (kleding, handdoek, jas en schoenen).

o

Aankleden in de kleine kleedhokjes, de lesgevers begeleiden de leerlingen na de
zwemles van het zwembad naar deze kleedhokjes.

Ouders van (jonge) kinderen die hulp nodig hebben bij aan en/of uitkleden mogen meelopen en hun
hierbij helpen. Zij kunnen dan via de kleine kleedhokjes het bad verlaten, na af loop van de les
kunnen zij weer het bad betreden en in de kleine omkleedcabines de kinderen weer opvangen (dit
om groepsvorming in de gangen te voorkomen).
Hierbij geldt nog steeds dat volwassenen net zoals bij elke openbare binnenlokatie een mondkapje
dienen te dragen, handen wassen en 1,5 m afstand dienen te bewaren tot elkaar.
Het volledige protocol kun je nalezen op: http://www.vzvnjord.nl/wpcontent/uploads/2020/05/V.Z.V.-Njord-Leszwemmen-Protocol-20-05-2020.pdf

Kijklessen
Vanwege de maatregelen zijn de maandelijkse kijklessen vervallen. Maar we begrijpen goed dat u
toch af en toe wilt zien wat de vorderingen van onze leszwemmers zijn, of iets wilt overleggen met
de zwemjuf of meester.
We gaan daarom op onregelmatige basis kijklessen houden.
Hierbij kan er per leszwemmer 1 persoon komen kijken. (kijkers houden 1,5 meter afstand tot
elkaar)
We hebben een aantal data gepland en kijken steeds of het mogelijk is in die periode. Kijk daarom
ook op dat moment nog even op onze website http://www.vzvnjord.nl/agenda-leszwemmen/
Hier kunt u ook de meest recente informatie terugvinden over de vakanties, kijklessen,
briefjeszwemmen en diplomazwemmen.

Met al onze vrijwilligers zetten we ons in om, naast de zwemlessen, ook alles eromheen zo goed
mogelijk te laten verlopen. We hopen op uw begrip / hulp.
Voor actuele informatie willen we u graag verwijzen naar de website van het leszwemmen:
www.vzvnjord.nl/leszwemmen

Namens alle lesgevers/vrijwilligers van het leszwemmen, de commissie Leszwemmen V.Z.V. Njord,
Renate Beeren
Marian van Gurp
Peter Sijtsma
Riny van der Muuren
Rini Akkerman

