
 

 
 Hengelo, 21 april 2022 

 

  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Nog 1 schooldag en dan hebben de kinderen alweer meivakantie. 
Sommige van jullie zullen er misschien even lekker tussenuit gaan. Maar er zijn natuurlijk ook 

ouders die gewoon moeten werken en/of thuisblijven. We verwachten de meeste zwemleskinderen 

dan ook gewoon in de les.  

 
Omdat we in de meivakantie tijdens de zwemlessen ook recreatief geopend zijn komen we weer 
een beetje in de knel met de indeling van onze kleedkamers. We hebben daarom zoals in de vorige 
brief aangegeven (voorjaarsvakantie) wederom de kleedkamerindeling voor de komende 2 weken 

aangepast. 
Alle diepe groepen (met uitzondering van de donderdag) zullen de komende 2 weken in het 50m 

Sportbad zwemmen, net zoals de groepen op de woensdag en vrijdag dit standaard al doen.  
 

Hoe gaan we het doen:  
Bad 1, 2 & 3 (ondiepe groepen) Vóór de zwemles verzamelen we de kinderen op de banken in de 

voorhal (onder de grote televisie). Ze hoeven dus niet door de poortjes. Dit doen we zodat we de 
recreatieve zwemmers gescheiden kunnen houden van onze kleine SuperSpetters. Zo blijft het van 
begin tot eind veilig en overzichtelijk. De coördinator neemt ze mee naar het instructiebad.  

Ouders/verzorgers mogen tijdens de les wachten in de horeca.  

 
5 minuten voor het einde van de zwemles mag er 1 ouder/begeleider naar de kleedkamer om daar 

zijn/haar kind op te vangen (zie rooster) en te helpen met omkleden.  

De kinderen worden door de coördinator of een zwemonderwijzer teruggebracht naar hun 
kleedkamer. 
 

 
 Bad 4, 5 & 6 (diepe groepen)  

Vóór de zwemles verzamelen op de banken in de voorhal van het 50m Sportbad. Hier worden ze 
opgehaald door de zwemonderwijzer om naar het bad te gaan.  
Ouders/verzorgers mogen tijdens de les plaatsnemen op de tribune in het 50m Sportbad. 

 

De kinderen worden door de coördinator of een zwemonderwijzer teruggebracht naar hun 

kleedkamer. 
 
 

 
 
 
 
 



Omkleden  

Bad 1, 2 en 3 
De kinderen die in het ondiepe zwemmen (bad 1, 2 en 3) komen (zoals in de coronaperiode) in 
badkleding naar binnen, zodat ze gelijk kunnen plaatsnemen op de banken. 

Omdat de ondiepe groepen zijn samengevoegd in 2 kleedkamers is dit het meest prettige. Op deze 

manier hebben zowel de ouders als de kinderen maar 1 moment per zwemles last van de drukte 
tijdens het omkleden. 
 

Bad 4, 5, 6, TURBO, COA, oudere leerlingen en Op Maat 
De kinderen die in het diepe zwemmen (bad 4,5 en 6) kunnen omkleden in de kleedkamers van het 

50m Sportbad (voor de turbo, coa, oudere leerlingen en Op Maat elders). Hier is voldoende ruimte 
om vóór en na de les om te kleden. Uiteraard kan het makkelijk zijn om thuis alvast het badpak of 
de zwembroek aan te doen. 

 

 

Vakantierooster – kleedkamerindeling 
 

Maandag 

Bad 1 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 2 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 3 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 4 50m Sportbad 

Bad 5 50m Sportbad 

Bad 6 50m Sportbad 

TURBO – Temby In de ochtend – Kleedkamers zwemlesgang (links naast de receptie) 

TURBO - Kirsten MIVA kleedkamers (rechts naast de receptie) 

Oudere leerlingen Blijft zoals het is 

 

 

Dinsdag 

Bad 1 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 2 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 3 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 4 50m Sportbad 

Bad 5 50m Sportbad 

Bad 6 50m Sportbad 

Oudere leerlingen + COA Blijft zoals het is 

 
 

Woensdag 

Bad 1 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 2 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 3 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 4 50m Sportbad 

Bad 5 50m Sportbad 

Bad 6 50m Sportbad 

 

 
 



Donderdag 

TURBO Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

16.30 uur – Op Maat MIVA kleedkamers (rechts naast de receptie) 

17.15 uur – Op Maat Grote garderobe 

 

 

Vrijdag 

Bad 1 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 2 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 3 Kleedkamer zwemlesgang (links naast de receptie) 

Bad 4 50m Sportbad 

Bad 5 50m Sportbad 

Bad 6 50m Sportbad 

 

 

Zaterdag 

Geen wijzigingen 

 

 

Zondag 

Geen wijzigingen 

 

 
 

Mocht je na bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, wij horen het graag. 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne meivakantie! 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Team Twentebad 


