Update 29 november 2021
De extra maatregelen zorgen voor een behoorlijke operationele uitdaging in de zwembaden. Met de
verplichte sluiting om 17.00 uur wordt het verzorgen van de zwemlessen bijvoorbeeld flink moeilijk
gemaakt.
Toch lukt het ook nu weer de laatste stukjes van de puzzel te leggen en hopen we er in te slagen alle
kinderen zwemles te blijven geven. Dit heeft weer gevolgen voor enkele andere activiteiten.
Het vraagt – opnieuw – om een hoop flexibiliteit van onze medewerkers maar vooral ook van onze
bezoekers en lesouders.
Hoe gaan we de komende periode te werk:
ZWEMLESSEN
•
•
•
•
•
•

Vanaf morgen, dinsdag 30 november a.s., gaan op álle dagen (dus ook zaterdag) de
zwemlessen van 40 minuten naar 30 minuten;
De abonnementen worden automatisch per 1 december a.s. door ons bevroren – er wordt
dus NIET geïncasseerd over de maand december;
We bieden tijdelijk losse (30 min)lessen aan (€ 6,50) maar ook de mogelijkheid tot de
aanschaf van een 3-lessenkaart (€ 19,50) zodat u minder vaak langs de receptie hoeft;
Voor maandag 29 november geldt dat alléén de zwemlessen (40 minuten) die starten om
15.15 uur én om 16.00 uur door gaan. De overige lessen komen eenmalig te vervallen;
De lessen die door de sluiting vanaf 17.00 uur op 29 en 30 november gemist worden, zullen
bij de eerstvolgende les worden verrekend middels een gratis losse les;
Het lesschema ziet er vanaf dinsdag a.s. als volgt uit:

OUDE TIJD

NIEUWE TIJD

OUDE TIJD

NIEUWE TIJD

OUDE TIJD

NIEUWE TIJD

Ma, Do en Vr
15:15 - 15:55
16:00 - 16:40
16:45 - 17:25
17:30 - 18:10

Ma, Do en Vr
15:15 - 15:45
15:50 - 16:20
16:25 - 16:55

Woensdag
14:00 - 14:40
14:45 - 15:25
16:00 - 16:40
16:45 - 17:25
17:30 - 18:10

Woensdag
14:00 - 14:30
14:35 - 15:05
15:10 - 15:40
15:45 - 16:15
16:20 - 16:50

Zaterdag
08:00 - 08:30
08:35 - 09:05
09:10 - 09:40
09:45 - 10:15

Dinsdag
15:15 - 15:55
15:45 - 16:25
16:30 - 17:10
17:15 - 17:55

Dinsdag
15:00 - 15:30
15:35 - 16:05
16:10 - 16:40

Zaterdag
08:00 - 08:40
08:45 - 09:25
09:30 - 10:10
10:15 - 10:55
11:00 - 11:40
13:00 - 13:40
13:45 - 14:25
14:30 - 15:10

•
•
•

10:55 - 11:25
11:30 - 12:00
13:00 - 13:30
13:35 - 14:05
14:10 - 14:40
14:45 - 15:15

Indien een lestijd na de wijziging nog steeds na 17.00 uur valt wordt z.s.m. contact met u
opgenomen voor een tijdelijke, alternatieve lesdag en -tijd;
Ouders kunnen hun kind nog steeds zelf omkleden in zowel de grote als ook de kleine
kleedhokken;
Wij vragen maximaal 1 begeleider (minimaal 16 jaar) mee te nemen naar de zwemles;

•
•
•

Vanwege de inrichting van de tijdelijke, aangepaste lesgroepen zal het leerlingvolgsysteem
de komende periode niet actueel zijn;
QR code, mondkapje en 1,5m afstand zijn noodzakelijk bij een bezoek aan een zwembad;
De horeca is geopend maar een zitplaats is verplicht. Indien de horecaruimte vol is, zijn op de
eerste etage nog zitplaatsen beschikbaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alle activiteiten na 17.00 komen te vervallen;
De abonnementen worden automatisch door ons bevroren – er wordt dus NIET geïncasseerd
over de maand december;
Alle tegoeden op de badenkaart worden desgewenst verlengd met de duur van de
sluitingsmaatregel;
Voor de aquasporten en ook de baby- en peuterlessen is het mogelijk uw abonnement de
komende week aan onze receptie te laten activeren middels betaling per PIN of contant. Let
op: de abonnementen lopen altijd van de 1e tot de laatste dag van de maand en dienen
maandelijks vóór de eerste dag van de nieuwe maand opnieuw voldaan te worden aan de
receptie;
Alle activiteiten zijn ook toegankelijk op basis van een losse les;
Er wordt geprobeerd tijdstippen overdag te creëren waarop we extra aquasporten kunnen
programmeren;
Het recreatief zwemmen op vrijdag en zaterdag komt tijdelijk te vervallen;
Het recreatief zwemmen op woensdag en ook zondag heeft tijdelijk 16.30 uur als eindtijd;
Reserveren voor onze activiteiten is (vooralsnog) niet noodzakelijk.

Via onze website en Facebookpagina informeren wij onze bezoekers regelmatig middels updates.
Indien u vragen heeft kunt u mailen naar info@deschelpendemelanen.nl
Team de Schelp en de Melanen BV

