We zijn hier nog een keer terug !!

We versturen deze mail naar iedereen omdat we samen in de vreugde willen delen !!
WE MOGEN TERUG ZWEMMEN IN DEINZE .
Eindelijk en wat zijn we blij !
We starten vanaf nu zaterdag 9 januari . De eerste groep om 12u05 en de 2 de groep vanaf 12u55 .
Je komt naar de lessen zoals je gewoon was te komen , en we mogen ook de douches gebruiken om
ons af te spoelen ( snel ) , zeker geen zeep gebruiken !
De gemeenschappelijke kleedkamers worden nu enkel gebruikt door kinderen tot 12 jaar ! De
volwassenen nemen de individuele kleedhokjes en ook een ouder die meehelpt met hun kind uit de
groepen oranje , roze en groen gebruikt een individueel hokje ! Geef dit zeker mee aan de persoon
die dit doet ( ev oma of opa) . We proberen dit gedisciplineerd te doen , we starten met de indiv
kleedhokjes uiterst links en gebruiken hokje per hokje . De kleren blijven liggen . We werken dit nog
uit dus volg zeker de regels . Bedankt om dit te respecteren .
En dan het zwemmen zelf : op woensdag blijft alles gelijk ( behalve voor 3 kinderen is er een
uitzondering door hun leeftijd , jullie worden verwittigd ! )
Er komt zelfs een extra moment bij op woensdag voor volwassenen ( om de zaterdag te ontlasten )
. Jullie mogen ook zwemmen op woensdag van 13u10 tot 13u55 . Geef zeker door als je hier
naartoe wilt komen !! Dit kan voor de groepen triatleten , gevorderd en techniek crawl !
Op zaterdag is het een grotere puzzel ! Iedereen komt op zijn normaal moment enkel bij de
triatleten met hun kinderen zijn er verschuivingen . Jullie worden hier vandaag nog over verwittigd .

Het allerbelangrijkste is dat we terug kunnen zwemmen !
Hopelijk is iedereen hiermee tevreden en kunnen wij er eindelijk in Deinze terug invliegen !
Tot zaterdag of volgende woensdag ,

Inge

