
PROTOCOL BUITEN
SPORTEN 

Oosterhout

Meld jezelf aan voor de lessen via de Arendse
App. Zonder aanmelding kun je niet meedoen.
De kleedkamers en douches zijn buiten gebruik.
We vragen je om in je sportkleding te komen.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 
Meld je binnen bij de receptie en volg de
instructies van de receptionist. Neem je
Technogym sleutel of pasje mee om in te
checken. 
Volg de looproute door de fitness naar de
buitensportvoorziening. 
De buitensportvoorziening is verdeeld in 3
gedeeltes: groepslessen, functioneel trainen en
het power gedeelte. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.  
Maak na het gebruik je materialen weer
schoon.
Blijf na de les niet hangen om bij te praten. 
Heb jij of een gezinslid klachten, blijf dan thuis. 
Neem zelf een handdoekje mee. 



PROTOCOL AQUAFIT
Oosterhout

U dient van te voren online een plekje te reserveren om te
komen aquafitten. Dit kunt u doen via onze Arendse app.
Er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar.
Meld u bij de receptie bij binnenkomst.
De receptionist vraagt u om een korte vragenlijst in te vullen.
Bij twijfel of er verhoging is kan er gevraagd worden om uw
temperatuur op te meten.
Het omkleden gebeurt in twee groepjes. 
We hebben vijf kleedkamers ter beschikking waarvan 1 grote.
Iedereen zal dus een eigen kleedkamer toegewezen krijgen en
twee personen in de grote kleedkamer. Hierdoor kunnen we
de 1,5 meter afstand bewaren.
De receptionist zal u aangeven in welke kleedkamer u om mag
kleden.
Volg de aangegeven looproute aangegeven op de vloer.
Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de douches.
Houd rekening met elkaar in het zwembad en zorg dat u altijd
1,5 meter afstand houd van elkaar.
Neem een badjas en slippers mee.

Dragen van uw badjas en slippers is verplicht. 
Houd met het verlaten van het zwembad rekening met elkaar
en met het waarborgen van de 1,5 meter afstand. 
U kunt geen gebruik maken van de douches in de
kleedkamers. 
Kleed om in dezelfde kleedkamer als bij aankomst.
Wij willen u vragen het pand via dezelfde looproute weer te
verlaten.

Binnenkomst
 

 
Vertrek 
 



PROTOCOL ZWEMLES
Oosterhout

Kom op tijd en zorg ervoor dat uw kind de
zwemkleding onder de normale kleding heeft. 
Volg de looproute door de horeca richting het
zwembad. 
Kinderen bij binnenkomst direct door de deur naar
links. 
Wacht op een streep op de vloer die de 1,5 meter
afstand aangeeft.
Kinderen wachten daar op de docent die ze naar
binnen roept.
Volg dezelfde looproute terug om het pand te
verlaten.

Kom op tijd uw kind weer ophalen.
Ouders krijgen een nummer toegewezen voor een
kleedkamer. 
De nummers staan op de deur van de kleedruimte. (1
t/m 4 zijn de kleine hokjes. Nummer 5 en 6 kunnen bij
elkaar in de dameskleedkamer). 
De ouders lopen bij binnenkomst rechtdoor en zoeken
vervolgens de nummers op de deur op.
Wacht hier op uw kind, de docent wijst de kinderen de
weg. 
Gebruik van de douches is tijdelijk niet toegestaan.

Wegbrengen van uw kind 
 

 
Ophalen van uw kind 
 



PROTOCOL VRIJ
ZWEMMEN

Oosterhout
U dient thuis te reserveren via de Arendse app.
Draag badkleding onder uw kleding. Badjas en
slippers zijn verplicht.
De receptionist zal u vragen om een korte vragenlijst
in te vullen. Bij twijfel of er verhoging is kan er
gevraagd worden om uw temperatuur op te meten.
U krijgt een kleedkamer nummer toegewezen door de
receptionist. 
Bij binnenkomst ziet u de kleedkamer nummers op de
deur staan.
Na het omkleden kunt u een kluisje gebruiken voor uw
spullen.
Het zwemmen dient te gebeuren in rondjes. Eén baan
heen en aan de andere kant terug. Zo hoeft u elkaar
niet te kruisen en kunt u indien nodig veilig passeren.
De douches zijn tijdelijk buiten gebruik. 
Bij het verlaten van het bad zijn badjas en slippers
verplicht richting de kleedkamer.
Omkleden in dezelfde kleedkamer als bij binnenkomst.
Volg de looplijnen bij het verlaten van het pand.
Houd rekening met elkaar en houd 1,5 meter afstand. 


