
Van: NN 
Verzonden: vrijdag 12 november 2021 12:45
Aan: griffier <griffier@alblasserdam.nl>
Onderwerp: zwembad/QR

Geachte meneer/mevrouw,

Vanuit een zorg die wij uitten als ouders, schrijven we deze brief.
Vorige week zijn er nieuwe maatregelen bekendgemaakt wat betreft het corona-virus.
Ook werd hierbij bekend gemaakt dat iedereen ouder dan 18 jaar niet naar binnen mag bij bv. Een 
zwembad zonder QR code.

Dit raakte ons, wij als ouders kiezen vanuit geloofsovertuiging tot niet vaccineren en we zijn zeker 
wel voor het veilig aanleren van zwemmen in het zwembad van onze kinderen.
Omdat onze zoon nog maar net is begonnen en nog betrekkelijk jong is (5 jaar) en we het niet fijn 
vinden hem alleen naar binnen te sturen en hij dit ook heel erg spannend vind (wat ook heel logisch 
is) schrijven we u deze brief.
De tweedeling begint in de kleedkamer van het zwembad, onze zoon moet alleen naar binnen, een 
van een ander kind mogen de ouders wel naar binnen. We zijn erg verdrietig over deze gang van 
zaken.
Zeker als je ziet dat bv. zwemles op scholen wel doorgang mag hebben met juffrouws en meesters 
zonder QR code.

We willen ook wijzen op het belang van de zwemlessen. We wonen in een waterrijke omgeving en 
willen graag dat onze zoon leert zwemmen. Nu staat de veiligheid voorop om het corona virus te 
bestrijden maar mag dit ten koste gaan van de veiligheid van zwemvaardigheid van onze kinderen?

We hopen dat er een aanpassing kan komen zodat wij als ouders ons kind kunnen helpen aan- en 
uitkleden in de kleedkamer en dat we zo de veiligheid van onze kinderen voorop kunnen stellen. 
Het lijkt ons dat dit ook binnen de maatregelen prima geregeld kan worden.

We zien graag uit naar uw antwoord en hopen op een positief bericht!

Met vriendelijke groeten, 
NN


