Marlies Groen
Van:
Onderwerp:

Griffie Voorschoten
FW: Verzoek heropenen zwembaden voor zwemles vanaf 8 februari

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:08
Onderwerp: Verzoek heropenen zwembaden voor zwemles vanaf 8 februari
Geachte veiligheidsregio en andere belanghebbenden,
Deze mail verstuur ik na het horen van het nieuws dat de basisscholen weer open mogen per 8 februari 2021.
Naast dat ik blij ben dat mijn eigen jonge dochter weer naar school mag en weer sociaal met andere kinderen
bezig kan zijn, is dit ook een lichtpuntje voor de zwembranche.
De afgelopen 10 maanden hebben onze zwemmers een bijzondere tijd meegemaakt met een aantal tegenslagen,
naast de tegenslagen hebben ze ook veel positieve momenten gehad bij het halen van een diploma of het
doorstromen naar een volgende fase in de beperkte tijd die wij als zwemschool hiervoor hebben gekregen.
Ter illustratie: Vanaf 16 maart 2020 tot 8 februari 2021 zijn er 48 weken geweest waarvan er maar liefst 18
weken geen zwemles gegeven kon
worden:
• 16 maart tot en met 10 mei 2020(8 weken) • 5 november 2020 tot en met 18 november 2020(2 weken)
• 15 december 2020 tot en met 8 februari 2021(8 weken) laten we hopen dat dit het einde is.
• De zomervakantie 2020 heb ik hier nog buiten beschouwing gelaten.
In deze periode hebben veel kinderen ook minder zwemles gehad, dit is uiteraard een jaarlijks terugkomend
fenomeen dat niets met covid-19 te maken heeft.
Kinderen zijn flexibel en een groot deel van de kinderen zal het zwemmen zo weer kunnen oppakken waar ze
gebleven waren, ik maak mij echter zorgen om de kinderen die het al moeilijker zouden hebben zonder
onderbrekingen van lockdowns, denk hierbij aan kinderen met bovengemiddelde waterangst, kinderen met
uitdagingen binnen het autisme spectrum en kinderen met een motorische uitdaging(DCD, heupdysplasie, etc.).
Zoals hierboven beschreven zien wij graag de toekomst positief tegemoet, wel weten wij uit eerdere ervaringen
dat continuïteit enorm belangrijk is voor kinderen in deze leeftijd. Een langere sluiting zou daarom ook voor de
kinderen die gemiddeld of bovengemiddeld presteren een groot probleem kunnen opleveren.
Daarom wil ik, en met mij heel veel zwemscholen in de regio pleiten voor het snel weer openen van de
zwembaden voor zwemlessen. Uiteraard begrijpen wij dat een zwembad veelal een publieke doorstroomlocatie is,
wel kan ik jullie verzekeren dat in het afgelopen jaar grote aanpassingen zijn gedaan aan de looproutes voor de
ouders en in de lesschema's zodat het contact tot een minimum zal worden beperkt.
Kijk voor een voorbeeld van deze aanpassingen even naar onze filmpjes op
youtube:
Den Haag: https://youtu.be/H8n-LWBvH1k
Voorschoten: https://youtu.be/chlgI2mY54o
Zoetermeer: https://youtu.be/5Y4M3sCBsUw
Ik en met mij de ouders van heel veel kinderen uit deze regio bedanken jullie alvast voor een positieve reactie op
dit bericht. Wij staan klaar om weer open te gaan vanaf 8 februari.
Laten we in de aankomende maanden weer een groot deel van de kinderen tussen 5 en 8 jaar veiliger maken in
onze waterrijke regio.
Deze e-mail is opgesteld in overleg met een aantal grotere zwemscholen.
onder meer:
Het zweminstituut
Zwemschool Wetterwille
swimmin
Met spetterende groeten,
Directeur Silvester Zwemschool
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