Beste ouders / verzorgers van de zwemles kinderen.
N.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november zullen wij onze deuren vanaf 17.00 uur
moeten sluiten.
Wij vinden het belangrijk dat de zwemlessen zoveel mogelijk door kunnen gaan, wat binnen
de mogelijkheden valt.
Daarom hebben wij een aangepast rooster gemaakt voor de periode tot aan de
kerstvakantie.
Alle groepen tot 16:30 uur blijven op de normale tijden zwemmen.
Het snorkelen, zwemvaardigheid, zeemeermin zwemmen en volwassen zwemles komen
helaas te vervallen.
Voor de overige groepen zie onderstaand schema:

Groep

Tijd /Dag

Wordt

Tijd

A1 Ma - do
B1 Ma - do
A2 Ma - do
B2 Ma - do
A3 Ma- do
Survival ma - do
A5 Di - vr
A6 Di - vr
B4 Di - vr
A8 Wo
WG Wo
B7 Vr

16.30-17.15 uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
17:15-18:00 uur
18:00-18:45 uur
18:00- 18:45 uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
17:15-18:00 uur
17:00-18:00
18:00-18:45 uur
18:00-19:00

Ma –do
Ma - do
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Di-vr
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

16:30-17:00 uur
16:30-17:00 uur
12:30-13:30 uur
12:30-13:30 uur
13:30-14:30 uur
13:45-14:30
16:30-17:00 uur
14:30-15:30 uur
14:30-15:30 uur
15:30-16:30 uur
13:15-14:00 uur
15:30-16:30 uur

Als u normaliter een leskaart heeft van 1.5 uur per week, zal dit verschil worden verrekend
tijdens de aanschaf van de volgende leskaart.
Het diploma zwemmen wat gepland staat voor woensdag 8 december gaat door alleen
helaas zonder publiek.
Het diploma zwemmen zal middels een live stream te volgen zijn, degene die mogen
afzwemmen ontvangen daar een inlog code voor.
Het halen en brengen blijft gelijk als voor de laatste persconferentie.
Toegang tot het zwembad middels een QR code, wat wel anders is dat u verzocht wordt een
mondkapje te dragen. Alleen in het zwembad zelf kan het mondkapje weer af.
Voor nu, blijf gezond!
Team sport Papendrecht

