
 
 

         Hengelo, 11 maart 2021 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Afgelopen maandag kregen we tijdens de persconferentie EIN-DE-LIJK het goede nieuws 
dat we vanaf dinsdag 16 maart weer mogen starten met de zwemlessen. Dit gaan we dan 

ook doen! Ook gaan we vanaf woensdag 17 maart starten met de ‘extra zwemlessen’. 

 
De zwemlessen 

We gaan starten met de zwemlessen vanaf dinsdag 16 maart. Dit zal op dezelfde manier 

gaan als voor de 2de Lock down. 

 
Het is de bedoeling dat je kind thuis al de badkleding aantrekt, onder de (makkelijk aan en 

uit te trekken) kleding. 

Je geeft je kind 5 minuten voor aanvang van de zwemles af bij de entree van het 
Twentebad. Hier worden de kinderen overgenomen door een collega en op de banken 

gezet voor het raam. Nog even zwaaien en dan mogen ze eindelijk weer plonsen. 

Kom alleen! Neem geen partner en/of andere kinderen (broertjes, zusjes, etc.) mee tijdens 
het wegbrengen en ophalen. 

 

Ouders mogen helaas niet binnen wachten. Zij kunnen buiten of in de auto wachten of een 

ommetje maken, totdat de zwemles bijna is afgelopen. 
 

5 minuten voor het einde van de zwemles mogen ouders door het zwarte hek, naast de 

entree van het zwembad het buitenbadterrein op en doorlopen naar de kleedkamers. 

Als je kind zichzelf kan afdrogen en aankleden, willen we je met klem verzoeken buiten (bij 

de garderobe) te wachten. Het is alleen toegestaan te helpen met omkleden als je kind dit 

echt (nog) niet zelfstandig kan. 

Alle hokjes zijn nog steeds voorzien van het bad (niveau) en een nummer. In de bijlage vind 

je een overzicht van onze garderobe zodat je weet waar je kind zich ongeveer zal 

omkleden. 

Natuurlijk worden de kinderen na afloop van de zwemles naar de garderobe gebracht 
door de zwemonderwijzers en is hier toezicht aanwezig. Deze zullen ervoor zorgen dat alle 

kinderen weer bij hun ouder/verzorger terecht komen. 

 
Let op! 

Door alle extra groepen, draaien we nu met een kwartier ertussen achter elkaar door. 

Het is daarom heel belangrijk om je aan het tijdschema te houden van 5 minuten voor- en 

na de les, om je kind te brengen en weer op te halen. Tussentijds wachten in de garderobe 

kan niet. 

 

Voor een aantal turbogroepen zijn de begintijden anders dan de vorige keer. Kijk hiervoor 
goed in het bijgevoegde schema. 

 

 



 
 

 

‘Extra’ zwemles 

Tijdens de Lock down hebben we alle ouders gebeld met de vraag of er belangstelling is 
voor extra zwemles. Hier kwam uit dat ongeveer 70% van alle mensen dit wel zou willen. 

Dat zijn heel veel kinderen én een hele moeilijke puzzel! 

 
Hoe gaan we dit doen? 

Wat we het belangrijkst vinden is dat het kind eerst weer een keer les heeft gehad van zijn 

eigen zwemonderwijzer. Eerst dus een bekend en vertrouwd gezicht. Zo kan ook de 
zwemonderwijzer bekijken hoe het met de kinderen gaat en dit in de iPad zetten voor zijn 

collega’s. 

Na hun eerste eigen les mag een kind extra zwemles volgen. De extra zwemles duurt net 

zolang als de gewone les, 45 minuten. 
Tijdens de extra zwemles kan er een andere zwemonderwijzer zijn en kunnen er andere 

kinderen in de groep zitten, dan in de gewone les. Het is belangrijk om je kind hier vóór de 

les op voor te bereiden. Hierdoor kan het vooral de eerste keer nét iets spannender zijn 
dan normaal. 

 

Hoe kan ik mijn kind hiervoor aanmelden? 
Je kunt je kind via onze website (Twentebad - Webshop) aanmelden voor de extra 

zwemles.  

Voor het reserveren van extra zwemlessen gelden wel een aantal regels: 

 Het is mogelijk om tot 2 dagen van tevoren online te reserveren 

 Je kunt maximaal 1x per week een extra les reserveren 

 Een extra les afzeggen moet telefonisch of per mail naar info@twentebad.nl. Dit 

kan niet online in ons reserveringssysteem. 

 Je mag alleen een extra les reserveren voor het bad waarin je kind zwemles heeft. 

Dus zwemt hij/zij in Bad 5 (Diep 2), dan mag je alleen reserveren voor de groep Bad 
5 (Diep 2). 

 

Hoe werkt het met de betaling? 
Ouders/verzorgers die het zwemlespakket hebben gekocht hoeven hier niet extra voor te 

betalen. Deze lessen zitten bij de prijs in. 

Wanneer er alleen ‘losse lessen’ worden afgenomen zullen deze op de incasso worden 
aangepast. 

 

Website 

Op onze website www.twentebad.nl plaatsen wij op de homepagina onder het kopje 
‘Corona Update – Zwemles’ deze nieuwsbrief, zodat je alles nog eens makkelijk kunt terug 

lezen. Ook zullen we naast de link naar het laatste zwem-protocol, de volgende bijlages op 

deze pagina zetten; 
- Overzicht zwemlestijden 
- Overzicht extra zwemles 
- Plattegrond indeling garderobe 
- Stappenplan reservering extra zwemles 

 

 

https://webshop.twentebad.nl/Exhibitions/Overview
mailto:info@twentebad.nl
http://www.twentebad.nl/
https://www.twentebad.nl/Twentebad/Welkom-bij-het-Twentebad/Informatie/Folder-voor-menu2/Corona-Update-Zwemles.html


 
 

Over het bovenstaande is goed nagedacht. Wij weten precies hoe we het gaan doen, maar 

we kunnen ons voorstellen dat er bij jullie misschien nog enkele vragen of 

onduidelijkheden zijn. 
Mocht je vragen, twijfels en/of opmerkingen over de extra lessen hebben, dan kun je deze 

mailen naar info@twentebad.nl 

Wij zullen ons uiterste best doen om alle mailtjes zo snel mogelijk te beantwoorden. 
 

Wij kijken ernaar uit om volgende week weer te starten met de zwemles en samen met alle 

“SuperSpetters in opleiding” te kunnen plonsen in het water! 
Tot volgende week! 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Team Twentebad 

mailto:info@twentebad.nl

