
 

Hengelo 20 augustus 2021 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie zit er zo goed als op! We starten aankomende maandag dan ook weer 
met onze activiteiten en zwemlessen. 

Omdat we inmiddels “iets meer” mogen volgens het coronaprotocol, zijn er voor de 

zwemlessen een aantal wijzigingen waar we jullie aandacht voor vragen. 

 
Tijden zwemles 

Vanaf maandag zullen de ondiepe en diepe groepen weer gelijktijdig zwemmen. Het 

kwartier dat we voor de vakantie tussen de groepen hebben “geplakt” om te voorkomen 
dat er te veel mensen samen zouden komen, is nu niet meer nodig. Alle lessen (ondiep & 

diep) zullen daarom vanaf maandag beginnen op de “oorspronkelijke’’ tijd. 

Maar wat was de oorspronkelijke tijd ook al weer? Zie bijlage voor het overzicht met alle 
tijden. 

 

Brengen, halen & omkleden 

Het brengen van de kinderen gaat nog steeds zoals vóór de zomervakantie. De kinderen 
worden (in badkleding) bij de entree naar binnen gelaten en zullen plaatsnemen op de 

banken voor de ramen. Hier kan er nog even gezwaaid worden voordat ze samen naar het 

zwembad lopen. 

 

De meeste kinderen zullen zich na de zwemles omkleden in de grote garderobe. Hier 

zullen ze naartoe worden gebracht door de coördinator. 

Het verzoek aan de ouders is om zoveel mogelijk alleen te komen om de kinderen op te 

halen (geen partner, broertjes, zusjes, etc. mee). 

Er mag een kleedhokje worden uitgezocht (behalve voor de kinderen uit bad 1) om in te 

wachten tot de kinderen er zijn en ze daarna te helpen omkleden. Het is handig om de 
keren daarop hetzelfde hokje te kiezen. De kinderen kunnen u hierdoor sneller 

terugvinden. 

De route naar de garderobe blijft hetzelfde. Dit is langs de hoofdentree, door het zwarte 
hek, via het buitenbad naar de garderobe. 

 

LET OP! 

De kinderen die zwemmen in bad 1 (ondiep) zullen zich omkleden in de grote kleedcabines 

in de garderobe. Deze kinderen weten vaak nog niet zo goed de weg en vinden alleen het 

zwemmen al spannend genoeg. De coördinator kan op deze manier alle kinderen tegelijk 

veilig bij hun ouder terugbrengen.  
 

 

 



Maandag 

De turbogroepen op de maandag kleden zich na de les om in 1 van de kleedkamers onder 

de tribune. Deze zijn te bereiken via de hoofdingang en dan via de linker gang naast de 
receptie. 

De kinderen van de Sport BSO kleden zich om in de MIVA kleedkamers. Deze zijn te 

bereiken via de hoofdingang en dan via de rechter gang naast de receptie. 
 

Zaterdag 

De turbogroepen van 08.30 uur kleden zich om in de kleedkamers onder de tribune. 
De turbogroepen van 10.00 uur kleden zich om in de kleedkamers onder de tribune en de 

MIVA kleedkamers. 

De turbogroepen van 11.30 uur kleden zich om in de grote garderobe. Ouders die hun 

kinderen na de les komen ophalen lopen via de receptie, door de lange gang naar de 
garderobe. Dus niet via het buitenbad! Dit is omdat wij vanaf 13.00 uur recreatief geopend 

zijn. 

 
 

Lesgroepen op woensdag & vrijdag 

Alle diepe groepen op de woensdag en vrijdag tot 17.15 uur zullen gaan zwemmen in het 
50m sportbad.  

Deze kinderen gaan niet bij de hoofdingang naar binnen, maar bij de ingang van het 50m 

sportbad (overdekte zwembad buiten). Na de les zullen deze kinderen zich daar ook 

omkleden in de grote kleedkamers (dus niet de grote garderobe in het hoofdgebouw). De 
kinderen kunnen dan ook in het 50m sportbad weer opgehaald worden door hun ouder. 

De groepen van 17.15 uur zwemmen wel gewoon in het hoofdgebouw. 

 

Op deze 2 dagen is het recreatiebad doorlopend geopend. Om deze reden kleden de 

kinderen van de woensdag en vrijdag zich niet om in de grote garderobe, maar als volgt; 

Bad 1 en 2 – in de kleedkamers onder de tribune (linkergang naast de receptie). 

Bad 3 – in de MIVA kleedkamers (rechtergang naast de receptie). 

De diepe groepen -  in de kleedkamers van het 50m sportbad. 

De diepe groepen van 17.15 uur – WEL in de grote garderobe. 

 
 

ZwemKids & SpecialKids 

Aankomende week gaan ook de ZwemKids en SpecialKids weer van start. 
De Zwemkids zullen net zoals vóór de vakantie (in badkleding) opgevangen worden in de 

voorhal door de lesgever(s). Na de les zullen de kinderen zich omkleden in de garderobe. 

 

De SpecialKids mogen bij binnenkomst doorlopen naar de garderobe. Hier kunnen ze zich 

omkleden en zullen bij de deur naar het zwembad toe worden opgewacht door de 

lesgever. Graag wel alvast de badkleding onder de gewone kleding bij binnenkomst. 

Na de les kunnen de kinderen zich weer omkleden in de garderobe. 
 

 

Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijk is wat betreft de veranderingen. 



Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij deze natuurlijk graag. 

U kunt hiervoor mailen naar info@twentebad.nl.  Onze collega’s zullen hun uiterste best 

doen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 
 

 

Voor nu wensen wij jullie nog een heel fijn weekend en tot volgende week! 
 

 

 
 

Team Twentebad 
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