Beste bezoeker van SKWA,
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 en de daarbij behorende
maatregelen, laten we u bij deze weten welke consequenties dit voor SKWA heeft.
Douches
Vanaf heden zijn de douches weer gesloten en mogen niet meer gebruikt worden.
Fifty-Fit
Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zullen er nog 2 Fifty-Fit lessen gegeven gaan worden in
plaats van 3. Van 10:30 tot 11:00 is de les ondiep. Van 11:15 tot 11:45 is de les diep.
U kleedt zich vooraf om in de grote kleedkamers en daar wacht u, totdat u opgehaald wordt door de
instructeur. Heeft u gereserveerd voor de les om 10:30, dan kunt u na 11:00 tot uiterlijk 12:00 nog even
blijven zwemmen in het recreatiebad. U gaat dan vanuit het doelgroepenbad door de deur direct naar
het recreatiebad.
Heeft u gereserveerd voor de les om 11:15, dan kunt u vanaf 10:30 eerst nog in het recreatiebad en
loopt u vervolgens om 11:15 via de douches en de gang naar het doelgroepenbad.
Per les is er plek voor maximaal 24 deelnemers per les.
Maximaal 1 les per dag is toegestaan! Bij het boeken van 2 lessen, wordt 1 er les verwijderd waar u
niet aan deel mag nemen.
Aqualessen
Alle aqualessen gaan op dezelfde voet verder met een maximum van 30 deelnemers per les.
BPK / gezinszwemmen
De BPK-lessen / het gezinszwemmen is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 10:30. Er
is plek voor maximaal 40 personen om te reserveren, verdeeld over 2 baden. De lesjes blijven op
dezelfde tijden als voorheen, namelijk 09:15, 09:30 en 09:45.
Het gezinszwemmen op zondag is opgedeeld in 2 blokken 09:00 – 10:30 en 10:30 – 12:00. Er is plek voor
60 personen, verdeeld over 2 baden.

Banenzwemmen
Aan het banenzwemmen veranderd niets. De tijden en de aantallen (max.30) blijven hetzelfde.
Donderdagochtenden
Op de donderdagochtenden zijn er 2 blokken voor het gezinszwemmen met maximaal 30 personen. Er is
de mogelijkheid tot inschrijven van 09:00 tot 10:30 of van 10:30 tot 12:00.
De 2 aqualessen op de donderdag blijven zoals ze nu zijn. Echter, u kunt 1 les volgen en dient daarna
weer naar huis te gaan. Er is geen mogelijkheid tot het volgen van 2 lessen en ook is er geen
mogelijkheid om nog te zwemmen in het recreatiebad voor / na de les.
Zwemles 4+
Alle zwemlessen voor de reguliere zwemlesgroepen gaan door. Vóór de zwemles wacht u in de grote
kleedkamers totdat u wordt opgehaald door de betreffende instructeur. Na het ophalen van uw kind,
dient u zo snel als mogelijk het pand te verlaten.
Ná de zwemles wacht u in de aangegeven 1-persoonshokjes tot uw kind door de instructeur gebracht
wordt. Ook hier geldt weer dat u na het omkleden het pand zo snel als mogelijk dient te verlaten.
Denk aan de overschoentjes in de schone voetengang!
Zwemles oudere kinderen en volwassenen
De zwemlessen van de oudere kinderen en volwassenen komen tot nader order te vervallen! Zodra de
lessen weer hervat worden ontvangt u hierover bericht en worden de leskaarten verlengd met het aantal
weken dat er geen les gegeven is.
Vrijzwemmen
Het vrijzwemmen op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag gaan we in
blokken verdelen. Vanwege de lage aantallen zal er geen wisseltijd tussen deze blokken in zitten, omdat
het in SKWA uitstekend mogelijk is om afstand te houden.
Woensdag  13:00 – 15:00 + 15:00 – 17:00;
Vrijdag  14:00 – 15:30 + 15:30 – 17:00;
Zaterdag  13:00 – 14:30 + 14:30 – 16:00;
Zondag  13:00 – 14:30 + 14:30 – 16:00;
Er is plek voor 30 personen per ruimte, dus afhankelijk van het aantal beschikbare baden op een dag zal
er plek zijn voor 30, 60 of 90 personen per blok vrijzwemmen.

Oefenzwemmen
Het oefenzwemmen ondiep én diep zullen beide van 12:00 tot 12:45 zijn. Er is plek voor maximaal 30
personen per bad. Het oefenzwemmen zal gehouden worden in het recreatiebad en doelgroepenbad.
Het reserveren voor het oefenzwemmen is géén ticket voor het vrijzwemmen! Hier dient u apart voor
te reserveren.
Vrijdagavondenactiviteiten
Al het discozwemmen, inclusief de halloweendisco, komt tot nader order te vervallen. Op alle
vrijdagavonden zal er wel vrijzwemmen zijn, verdeeld over 2 blokken (18:30-20:00 + 20:00 – 21:30). De
workshops zeemeerminzwemmen en onderwaterscooters gaan wel door!
Kinderfeestjes
Alle kinderfeestjes gaan (exclusief horeca) door!
Al geboekte reserveringen
Alle al geboekte reserveringen krijgen een aparte mail van ons met de keuze om de reservering om te
zetten in een vrijkaartje of dat de reservering verplaatst kan worden naar een nieuwe datum. Restitutie
van het bedrag is geen optie.
Mondkapjesplicht
Nog altijd geldt het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in SKWA. Zodra dit verplicht
wordt vanuit de overheid, geldt uiteraard dat het dragen van een mondkapje in SKWA ook verplicht is.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het SKWA-Team

