Beste ouders,

Donderdag 13 maart werd ik tijdens het ABC zwemmen benaderd door het zwembad personeel: Je
mag de laatste 5 minuten afmaken, maar daarna moet je het zwembad uit…..
Van het ene in het andere moment staat de wereld op zijn kop. Laatste groep afmelden, mails
versturen, spoedoverleg. Van heerlijke drukte, naar chaos, naar stilte. 9 weken lang hebben we niet
kunnen zwemmen. Gelukkig heb ik de onzekere tijd kunnen opvullen met administratie, de website
verbeteren, Webinars en cursussen. Hier en daar een dipje, maar heel veel lieve berichtjes en
motiverende filmpjes mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Ondanks alle ellende die het Coronavirus met zich meebrengt, heeft het ook mogelijkheden gebracht.
Zwemles geven op afstand: 1,5 meter. Dat heeft een hele grote impact, maar het kan heel goed. De
ouder en kind zwemlessen en de ABC-zwemlessen in de Blauwe Golf zijn daarvan het mooie
voorbeeld.
18 mei zijn we in Leeuwarden gestart en donderdag 4 juni starten de zwemlessen in Stiens. Hier wordt
nog een nieuwe vloer gelegd, dus in Stiens moeten we nog wat langer geduld hebben.
Hoe nu verder?
•

Zolang het protocol het voorschrijft, blijven we op de nieuwe manier lesgeven en de
organisatie er omheen vasthouden. Bij aanpassingen wordt u via de mail en/of facebook op
de hoogte gebracht. Ook ander belangrijk nieuws zal verspreid worden via de mail.

De zwemlessen:
•
•

De zwemlessen gaan door tot en met zaterdag 11 juli! En de zwemlessen starten weer per
maandag 10 augustus.
Voor de ABC-kinderen die al in het diepe zwemmen, maar die door de gemiste lessen niet
voor de zomer kunnen afzwemmen is er gelegenheid om een turbocursus te volgen. Van
maandag 13 t/m vrijdag 17 juli is er in de Blauwe Golf ABC zwemmen in het diepe van 08.00
tot 10.00 uur. Indien mogelijk is er op de vrijdag diplomazwemmen.
Kosten zijn: €140,00 per kind. Als uw kind kan afzwemmen, krijgt u de diplomakosten van mij.
Vanaf nu kunt u uw kind hiervoor inschrijven. Vol is vol.

De incasso:
•

•
•
•

In maart is de contributie volledig geïncasseerd, maar heeft u niet alle lessen kunnen volgen.
In de maand april en mei hebben we niet geïncasseerd. De lessen in Leeuwarden zijn op 18
mei weer gestart. Deze lessen worden nier geïncasseerd maar zijn een compensatie voor de
gemiste lessen van maart.
Voor de zwemmers die in Leeuwarden weer zwemmen, incasseren we weer volledig per juni.
Voor de zwemmers in Stiens zal in juni een halve maand geïncasseerd worden. (Ter
compensatie voor maart).
Vanaf juni wordt de incasso in de eerste week van de betreffende zwemmaand geïncasseerd.

U ontvangt rond half augustus weer een mail om u ter herinneren aan de startdatum en het laatste
nieuws.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u reageren via de mail.
Met vriendelijke groet,
Barbara

