
 
 

Nieuwsbrief september 2020 

• OPSTART HERFSTCURSUS: 

Omwille van het coronavirus was het lang onduidelijk of we al dan niet van start 

kunnen gaan met onze Herfstcursus. Ondertussen hebben wij samen met de 

directie van het provinciaal domein de Gavers gezocht naar mogelijkheden om te 

kunnen heropstarten met een veilig corona-proof plan. Uiteraard ziet ons aanbod 

er dan ook helemaal anders uit aangezien de werking van het zwembad helemaal 

anders loopt. 

  

 
 

Zo kan u zien dat wij tijdens deze cursus op woensdag geen zwemlessen kunnen 

organiseren en dat wij ook verplicht zijn om met kleinere groepen aan de slag te 

gaan en dus bepaalde uren gaan opsplitsen. Wij zullen daarom op zondagochtend 

werken met twee tijdsblokken voor het zwemmen zoals u kan zien op de 

afbeelding hierboven. In de sportzalen worden de groepen kleiner gemaakt. 

 

De inschrijvingen voor deze cursus zullen enkel online mogelijk zijn via een 

mailtje naar inschrijvingen.farao@gmail.com. Michel zal eerst starten met de 

mensen die reeds ingeschreven waren voor vorige cursus en reeds betaalden en 

zo verder de volgorde van de binnengekomen mailtjes respecteren. Mensen die 

een jaarabonnement hadden voor kleuterdans of multimove krijgen uiteraard ook 

voorrang en hun abonnement wordt met een cursus verlengd. 

 

• WAT MET DE WEGGEVALLEN LESSEN EN BREVETJES?: 

Tijdens onze wintercursus konden de laatste 2 lessen op zondag en de laatste les 

op woensdag niet doorgaan. Ook de brevetjes konden slechts deels worden 

afgenomen waardoor het uitreiken van brevetjes onmogelijk was. 

Ter compensatie van het wegvallen van deze lessen zullen de mensen die 

ingeschreven waren voor de Wintercursus 2020 hun lidgeld kunnen verlengen 

voor 2021 aan €10 i.p.v. €15. 
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• LESDATA: 

 
ZONDAG  WOENSDAG 

1 13 september 2020 1 16 september 2020 

2 20 september 2020 2 23 september 2020 

3 27 september 2020 3 30 september 2020 

4 4 oktober 2020 4 7 oktober 2020 

5 11 oktober 2020 5 14 oktober 2020 

6 18 oktober 2020 6 21 oktober 2020 

7 25 oktober 2020 7 28 oktober 2020 

8 15 november 2020 8 18 november 2020 

9 22 november 2020 9 25 november 2020 

10 29 november 2020 10 2 december 2020 

 

Op zondag 25 oktober 2020 zijn er enkel zwemlessen. De lessen in de sportzalen 

en het lopen voor de kinderen worden verplaatst naar zondag 6 december 2020! 

Tijdens de herfstvakantie is er geen les! 

• ORGANISATIE VAN DE LESSEN: 

 

SPORTZALEN: 

Alle lessen zullen effectief 45 minuten duren zodat wij voldoende tijd kunnen 

besteden aan een veilige op -en afhaling van uw kind via een veilige route. Wij 

vragen dan ook om de lestijden te respecteren en tijdig aanwezig te zijn en 

zeker niet lang in de gang te blijven staan.  De maximale grootte van een groep 

zal 15 kinderen bevatten. Volwassenen zijn verplicht een mond –en neusmasker te 

dragen. 

Bij pré-multimove zal de groep nog kleiner zijn en laten wij slechts 1 ouder mee 

komen met het kind en ook hier is een mond –en neusmasker verplicht.  

 

ZWEMBAD: 

Wij voorzien twee tijdsblokken waarin u het zwembad kan betreden. Dit van 9u 

tot 10u15 en van 10u45 tot 12u. Tijdens deze tijdsblokken mag slechts een 

maximale capaciteit van 120 personen in het zwembad binnen. Hierbij zal 

voorrang gegeven worden aan de kinderen die lessen zullen volgen tijdens deze 

tijdsblokken en aan één ouder van de allerjongsten. Tussenin de tijdsblokken 

moet iedereen het zwembad verlaten en wordt alles ontsmet. Slechts een klein 

deel zal beschikbaar zijn voor ouders. Momenteel zijn er ook verschillende 

coronamaatregelen genomen binnen het zwembad die u op de website van het 

provinciaal domein de Gavers kan vinden. 

 

Enkele dagen voor de opstart van de zwemlessen zullen de deelnemers 

een stappenplan ontvangen over hoe dit alles zal verlopen! 



 
 

 

BELANGRIJK: 

Wanneer u of uw kind positief test op het coronavirus en naar onze 

lessenreeks kwam vragen wij jullie ons op de hoogte te brengen zodat 

wij de mensen kunnen contacteren waarmee u in contact kwam. 

Hierbij zullen wij de privacywet zeker en vast respecteren! 

 

 

• WIE KRIJGT TOEGANG TOT HET ZWEMBAD EN WAT MET DE INKOM?: 

 

Naar aanleiding van de problematiek rond het Corona virus zal het inkomgeld op 

een andere manier ontvangen worden. 

Het inkomgeld van de 10 lessen (€2 per les) zal niet langer Cash te betalen zijn, 

maar zal bij het inschrijvingsgeld van €35 gerekend worden, samen met het 

eventueel te vernieuwen lidgeld (€15). 

Na betaling krijgen jullie van ons een toegangskaart die jullie bij het betreden 

van het zwembad zullen moeten tonen. 

Aangezien we slechts een beperkt aantal personen kunnen toelaten in het 

zwembad, kan er slechts 1 ouder per kind voor de cursussen “Watergewenning” of 

“Leren Overleven” toegang krijgen tot het zwembad. Deze krijgen voorrang 

omdat dit de jongste kinderen zijn. Wij begrijpen dat dit voor frustraties kan 

zorgen maar jammer genoeg is er momenteel geen andere optie mogelijk. 

 

 

• START TO RUN VOLWASSENEN: 

 

Ook de start to run voor volwassenen werd eerder dan gepland afgebroken 

omwille van de corona-maatregelen. Lydia en Edgard boden wel de mogelijkheid 

aan om de mensen vanop afstand zo goed als mogelijk te ondersteunen om het 

doel te behalen. Ook voor wie voor deze cursus was ingeschreven en dus heel wat 

lessen zag wegvallen is er de mogelijkheid om het lidmaatschap te verlengen aan 

€10 i.p.v. €15 voor 2021. 

 

 

• SKIREIS: 

 

In 2021 zal er geen skireis zijn! Wij zien dit omwille van de corona-maatregelen 

niet zitten en hopen jullie in 2022 terug een skireis te kunnen aanbieden. 

 

 

 



 
 

ALGEMENE CORONAMAATREGELEN: 

 
- Kom niet naar de les wanneer je je ziek voelt 

- Volwassenen dragen op het provinciaal domein de Gavers 

steeds een mond –en neusmasker (behalve in het zwembad) 

- Probeer je kind vooraf al zwemkledij aan te doen 

- Neem zeker ook eens een kijkje op de website van De Gavers 

om van alle maatregelen op de hoogte te zijn: 

https://www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-

gavers.html 

- Gebruik steeds je gezond verstand en hou afstand! 

 

Met vriendelijke groeten, 

HET FARAO-BESTUUR 
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