Geachte heer/mevrouw,
Zwembad De Heerenduinen is blij dat we na 3 maanden dicht te zijn geweest de deuren weer
mogen openen.
Dinsdag 16 maart a.s. gaan alle ABC-zwemlessen weer van start. Om op een veilige manier de
lessen aan te kunnen bieden zijn er aanpassingen in het lesrooster gedaan. De zwemlessen voor
de niveaus Speeltuin, Wit, Geel, Oranje en Blauw zullen weer 2 x per week plaats vinden, zie
onderstaand schema. De zwemlestijd van uw kind kunt u terug vinden via de persoonlijke
zwemscore www.zwembadvelsen.nl/zwemscore of www.deheerenduinen.zwemscore.nl
Mocht u naar aanleiding van voorgenoemde en de nieuwe lestijden vragen hebben, verzoeken wij
u bij voorkeur per email te reageren via zwembadreceptie@velsen.nl
In het leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Door de lockdown is er
geen zwemles geweest en is de opgedane kennis en zwemvaardigheid mogelijk wat weggezakt.
Het is voor de kinderen weer even wennen om op het “oude” niveau te komen. Hierdoor sluiten
de vorderingen in het leerlingvolgsysteem wellicht niet geheel aan bij het huidige niveau. Voor de
leerlingen die voor de lockdown geselecteerd waren voor het afzwemmen is het streven het
afzwemmen op 27 maart a.s. te laten plaatsvinden.
Voor de veiligheid van onze bezoekers en het personeel hanteren we de richtlijnen volgens het
‘Protocol Verantwoord Zwemmen’ van het RIVM. De richtlijnen zijn als bijlage toegevoegd. Wij
vragen u dringend deze goed te lezen en op te volgen.

Combinatiedagen voor het beginners niveau Speeltuin (30 min.)
Maandag/donderdag
16.30 uur
Dinsdag/vrijdag
16.30 uur
Woensdag/zaterdag
16.00 uur/10.30 uur
Zaterdag 1 x per week 30 minuten
08.30 uur
Wit - Geel - Oranje (45 min.)
Maandag/donderdag
Dinsdag/vrijdag
Woensdag/zaterdag

15.00 uur of 15.45 uur
15.00 uur of 15.45 uur
14.30uur/09.00 uur of 15.15 uur/09.45 uur

Blauw = A-diploma (45 min.)
Maandag/donderdag
Dinsdag/vrijdag
Woensdag/zaterdag

17.00 uur
17.00 uur
16.30 uur/10.30 uur

B-diploma (60 min.)
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Zaterdag

17.00 uur
11.00 uur

C-diploma (60 min.)
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

16.30 uur
17.00 uur
11.00 uur

Vangnet (45 min.)
Maandag en dinsdag
Woensdag
Zaterdag

16:30 uur
16:00 uur
11:00 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

