
 

Zwemles  
niveau 2 t/m 5 - maart 2021 

 
 

Voor vertrek naar de zwemles 

• Lees de basisregels voor het bezoek aan zwembad De Koploper door. Deze vindt u op 

www.sportbedrijf.nl/coronaregels.  

• Laat uw kind thuis naar het toilet gaan.  

• Doe uw kind thuis alvast zwemkleding aan. Tip! Trek uw kind gemakkelijke kleren aan, zoals 

een badjas of onesie en slippers. Zo is uw kind snel aan- en/of uitgekleed. 

• Neem voor uzelf slippers mee of maak gebruik van overschoenen.  

 

Bij aankomst in Sportcentrum De Koploper 

• Zorg dat u en uw kind 15 minuten voor aanvang van de zwemles buiten klaar staan om 

toegelaten te worden in De Koploper  

• Houd altijd 1,5 meter afstand in en rondom onze accommodatie. Voor bezoekers vanaf 13 

jaar is het dragen van een mondkapje verplicht. Buiten is dat wenselijk. 

• Loop na doorgang door het tourniquet de aangegeven route via het recreatiebad naar het 

piratenbad. 

• Hier vindt u de ‘drop & go’. Daar doet u de badjas of onesie en slippers uit en neemt deze 

mee wanneer u de accommodatie weer verlaat. Op deze manier kunnen we de ‘drop & go’ 

schoonhouden. 

• Staat uw kind klaar in de zwemkleding? Laat uw kind dan naar onze collega toelopen. Onze 

collega brengt uw kind dan naar het juiste zwembad. Ouders volgen de aangegeven route. U 

verlaat de accommodatie via de achteruitgang. 

 

Ophalen en verlaten van Sportcentrum De Koploper 

• Loop De Koploper weer naar binnen op het exacte tijdstip dat de zwemles is afgelopen.  

• De kinderen worden per niveau door een medewerker naar een ruimte gebracht waar u als 

ouder/verzorger wacht.  

 

Niveau  Binnen komen 

in De Koploper  

 

Ophalen en omkleden Verlaten van De 

Koploper 

2 Hoofdingang 

 

Piratenbad Achteruitgang 

3 Hoofdingang 

 

Recreatiebad Achteruitgang 

4 Hoofdingang deel 2 - kleedkamers 5 en 6 
(+ kleedhokjes) 

Achteruitgang 

5 Hoofdingang deel 1 - kleedkamers 1 en 2 
(+ kleedhokjes) 

Achteruitgang 

 

• Verlaat De Koploper zo snel mogelijk via de aangewezen route.   

• Douchen is niet mogelijk in De Koploper. Ons advies is om uw kind na de zwemles thuis te 

laten douchen.  

 

Overal geldt: houd 1,5 meter afstand van onze medewerkers 

en bezoekers.  

 

#alleensamen 
Wij rekenen op uw begrip en vragen u de aanwijzingen  

van onze medewerkers op te volgen. Bedankt! 

 

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2021 

http://www.sportbedrijf.nl/coronaregels

