
 

Informatie over 
ophalen van uw kind 

 
 

 
Vanwege de nieuwe maatregelen hebben wij een wijziging aangebracht voor het ophalen 

van uw kind na de zwemles in zwembad De Koploper. We hebben dit voor elk niveau 

uitgewerkt.  

 

Niveau 1 

• Via de achteruitgang gaat u ook weer naar binnen voor het ophalen van uw kind.  

• Bij het doelgroepenbad staat uw kind op u te wachten na de zwemles.  

• U kunt uw kind aankleden op de blauwe stippen of gebruikmaken van 

kleedkamer 7 (vader + kind), 8 of 9 (moeder + kind).  

• U en uw kind verlaten het zwembad via de achteruitgang.  

 

Niveau 2 

• Via de hoofdingang gaat u naar binnen voor het ophalen van uw kind.  

• Loop via de aangegeven route naar het piratenbad. 

• U kleedt daar uw kind zo snel mogelijk aan.  

• U en uw kind verlaten het zwembad via de hoofdingang.  

 

Niveau 3 

• Via de hoofdingang gaat u naar binnen voor het ophalen van uw kind.  

• Loop via de aangegeven route naar het recreatiebad. 

• U kleedt daar uw kind zo snel mogelijk aan.  

• U en uw kind verlaten het zwembad via de hoofdingang.  

 

Niveau 4 

• Via de achteruitgang gaat u ook weer naar binnen voor het ophalen van uw kind.  

• Uw kind wordt gebracht naar kleedkamer 5 (vader + kind) en 6 (moeder + 

kind). 

• U kunt uw kind daar aankleden of gebruikmaken van de individuele kleedhokjes in 

het deel (deel 2) waar u bent met uw kind.   

• U en uw kind verlaten het zwembad via de achteruitgang.  

 

Niveau 5 

• Via de hoofdingang gaat u naar binnen voor het ophalen van uw kind.  

• Uw kind wordt gebracht naar de kleedkamer 1 (vader + kind) en 2 (moeder + 

kind).  

• U kunt uw kind daar aankleden of gebruikmaken van de van de individuele 

kleedhokjes in het deel (deel 1) waar u bent met uw kind. 

• U en uw kind verlaten het zwembad via de hoofdingang.  

. 

 

 

 

 

#alleensamen 
Wij rekenen op je begrip en vragen je de aanwijzingen  

van onze medewerkers op te volgen. Bedankt! 

 

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2020  


