
Looproute wegbrengen/ophalen zwemleskinderen 
 
Vóór de zwemles: 

- Kijk goed in het schema hoe laat de zwemles van uw kind zal starten! 

- Maximaal 5 minuten vóór de starttijd van de zwemles kunt u uw kind afgeven bij de entree 
van het zwembad. 

- Kinderen met zwemkleding onder de kleding aan afgeven bij de voorhal van de 
hoofdingang. 

- Alle groepen zitten op de banken voor het raam. 

- De BSO zit in de kleedkamer onder de tribune. Hier kleden ze zich na de tijd ook weer om. 
- De coördinator/zwemonderwijzers nemen de kinderen mee naar het zwembad voor de les. 

 

 

Het ophalen van uw kind in de garderobe/kleedruimte: 
- 5 minuten vóór het einde van de zwemles mag u naast de hoofdingang van het zwembad 

door het zwarte hek het buitenbadterrein op. U loopt langs het gebouw (links aanhouden), 

langs het pierenbadje, langs de glijbanen, totdat u bij de rode openstaande nooddeuren 

komt. Hier kunt u naar binnen en komt u in de grote garderobe. 
- De garderobe is in zones verdeeld. Op de deuren van de hokjes staat aangegeven welke 

groepen waar komen. Wanneer u een hokje heeft gekozen in de aangewezen zone vragen 
wij u ditzelfde hokje in de toekomst ook te gebruiken. Dit is makkelijk voor u, maar vooral 

voor uw kind die u hierdoor beter terug kan vinden. Hetzelfde principe als vóór de 
zomervakantie, alleen gaan we de garderobe aan de andere kant van het pand naar 
binnen. 

- Er staat ontsmettingsmiddel in de gangpaden, voor als u deze zou willen gebruiken. 
- De TURBO groepen van 08.30 & 10.00 uur op de zaterdag kleden om in de kleedkamers 

onder de tribune en de MIVA kleedkamers. U mag dan 5 minuten voor het einde van de les 
door de voorhal naar deze kleedkamers lopen. Dit geldt ook voor de ouders van de diepe 

groepen, bad 4 & 5 op de woensdag en vrijdag. 

 

 
Na de zwemles: 

- De zwemonderwijzer brengt de kinderen terug naar de garderobe/kleedruimtes. 
- Zorg ervoor dat u bij het verlaten van uw kleedhokje/kleedruimte de 1,5m afstand probeert 

te houden tot anderen! 
U kunt het Twentebad via dezelfde uitgang en route weer verlaten. 


