
 

Aan de ouders/verzorgers van de leskinderen particuliere zwemles 
 
IJmuiden, 18 december 2021 
 
Betreft: Tijden zwemles lockdown 

 
Om verspreiding van de omikronvariant op korte termijn te vertragen heeft het kabinet besloten dat 
Nederland vanaf zondag 19 december 2021 tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown 
gaat. Voor de zwemlessen van uw kind geldt een uitzondering, zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17.00 
uur zijn wel toegestaan. Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun 
kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Het geplande 
afzwemmen op donderdag 30 december 2021 zal doorgaan. Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek 
aanwezig.  Er zijn geen zwemlessen op zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag) en zaterdag 01 januari 
2022 (Nieuwjaarsdag), deze dagen is zwembad De Heerenduinen gesloten. Raadpleeg uw zwemscore app 
voor de actuele lestijden. 
 
 
 
Overzicht zwemles m.i.v. 19 december 2021 
 

niveau “normale” lestijd 

maandag/donderdag 

gewijzigde lestijd 

maandag/donderdag 

Speeltuin I + II 16.30-17.00 uur 16.15-16.45 uur 

Wit 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Wit 15.45-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Geel 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Geel 15.45-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Oranje 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Oranje 15.45-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Vangnet Geel (alleen maandag) 16.30-17.00 uur 16.15-16.45 uur 

Blauw 17.00-17.45 uur  15.00-15.45 uur 

B-les 17.00-18.00 uur 15.45-16.45 uur 

 
 
 

niveau “normale” lestijd 

dinsdag/vrijdag 

gewijzigde lestijd 

dinsdag/vrijdag 

Speeltuin I + II 16.30-17.00 uur 16.15-16.45 uur 

Wit 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Wit 15.45-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Geel 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Geel 15.15-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Oranje 15.00-15.45 uur  14.45-15.30 uur 

Oranje 15.45-16.30 uur 15.30-16.15 uur 

Vangnet Oranje (alleen dinsdag) 16.30-17.00 uur 16.15-16.45 uur 

Blauw 17.00-17.45 uur  15.00-15.45 uur 

B-les 17.00-18.00 uur 15.45-16.45 uur 

C-les (alleen vrijdag) 17.00-18.00 uur 15.45-16.45 uur 

 
 
 



 

niveau “normale” lestijd woensdag gewijzigde lestijd 

woensdag 

 

Speeltuin I + II 16.00-16.30 uur  

Vangnet Speeltuin/Wit (alleen woe.) 16.00-16.30 uur  

Wit 14.30-15.15 uur   

Wit 15.15-16.00 uur  

Geel 14.30-15.15 uur   

Geel 15.15-16.00 uur  

Oranje 14.30-15.15 uur   

Oranje 15.15-16.00 uur  

Blauw (2 x per week 0.45 min.) 16.30-17.15 uur  15.00-15.45 uur 

Blauw (1 x per week 0.60 min.) 16.30-17.30 uur 15.45-16.45 uur 

 
 

niveau lestijd zaterdag 

 

Speeltuin 1 x per week 0.30 min. 08.30-09.00 uur 

Wit 09.00-09.45 uur 

Geel 09.00-09.45 uur 

Oranje 09.00-09.45 uur 

Wit 09.45-10.30 uur  

Geel 09.45-10.30 uur 

Oranje 09.45-10.30 uur 

Speeltuin I + II 10.30-11.00 uur 

Blauw  10.30-11.15 uur  

B-les 11.00-12.00 uur 

C-les 11.00-12.00 uur 

Blauw Vangnet (0.45 min.) 11.15-12.00 uur 

 
 
 
We doen ons uiterste best iedereen zoveel mogelijk persoonlijk van deze veranderingen op de hoogte te 
stellen. Kijk ook regelmatig op onze website www.zwembadvelsen.nl in verband met eventuele 
aanvullende wijzigingen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan staan onze receptionistes u graag te 
woord (tel. 0255-531888). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team zwembad De Heerenduinen. 


