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Nieuwsbrief  oktober 2020 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Geduld en vertrouwen 
 
Geduld en vertrouwen zijn belangrijke woorden op dit moment in ons aller leven maar ook op 
school. We zullen moeten leren te wachten, zoals we leren te scheppen. We moeten geduldig de 
graankorrels zaaien, de aarde waarin zij gezaaid zijn, koppig water blijven geven en de planten hun 
eigen tijd gunnen. We kunnen een plant niet voor de gek houden, net zomin als we de Geschiedenis 
voor de gek kunnen houden. Maar we kunnen haar wel water geven. Geduldig, elke dag. Met begrip, 
met nederigheid, natuurlijk, maar ook met liefde! 
Bovenstaande is niet helemaal van mij zelf, maar ik vond het erg passen bij deze tijd. We zijn allemaal 
aan het worstelen met het nu en wat er nog gaat komen. Nieuwe regels, nieuwe ontwikkelingen, 
geen werk en misschien wel ander werk. Zoveel nieuwe ontwikkelingen, zoveel groepsdruk en nog 
veel meer waar we allemaal aan moeten wennen. Covid-19 brengt ons veel onzekerheid maar ook 
eenzaamheid. De week tegen Eenzaamheid is van 1 t/m 8 oktober. Eenzaamheid aanpakken begint 
met in contact komen. Er zijn veel creatieve manieren te bedenken om ondanks de 
coronabeperkingen toch op een veilige manier met elkaar in contact te komen. 
Blijf op elkaar letten, zorg voor elkaar en houd vol! 
 
           Lidy Tuin 
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De Kinderboekenweek 2020 
 
 

 
 
Wat hebben de leerlingen weer veel kunnen 
leren tijdens de aftrap van de 
Kinderboekenweek 2020. De leerlingen van De 
Wegwijzer hebben samen met de peuters van 
De Beestenboel een tijdreis meegemaakt van 
de prehistorie tot aan nu. Twee 
hunebedbouwers kwamen met een 
teletijdmachine even naar De Wegwijzer om 
te vertellen, hoe ze vroeger aan hun eten 
kwamen, hoe er vuur werd gemaakt, in wat 

voor kleding ze liepen en hoe dit werd gemaakt.  
Zij schrokken erg van de apparaten van nu, zoals stemmen horen door 
een vreemd klein apparaat, één of ander dier dat over het gras rijdt 
en het gras daarbij opeet, dat vreemde dier op wielen wat rijdt over 
gladde wegen enz. enz. De 
hunebedbouwers zijn zo snel als ze 
kwamen, ook snel weer vertrokken naar 
hun eigen tijd van meer dan 5000 jaar 
geleden. Ook ridders en jonkvrouwen 
kwamen voorbij en dan niet te vergeten 
de twee juffen die vertelden met 
bubbelgum in de mond hoe het er in 
hun pubertijd aan toe ging. 
 



We werken nog tot de herfstvakantie over het thema “En toen” van de Kinderboekenweek 2020. 
 

 
Laat je weer lekker voorlezen door je ouders, opa, oma, oppas, juf, meester, buurman, buurvrouw, 
broer of zus of lees zelf één van deze mooie en spannende boeken die passen bij het thema van de 
Kinderboekenweek 
 

Groep 1: Op zoek naar Tom bij de Romeinen 

Fatti Burke 
Dit boek staat vol prachtige zoekplaten waarop je kunt zien hoe de Romeinen 
leefden. Hoe zag een Romeinse villa eruit? Hoe vierden de Romeinen feest? En wat 
gebeurde er allemaal in het Colosseum? Ga op zoek naar Tom en Toby, een 
Romein op het toilet, een ontsnappende gladiator... en ga zo maar door! 
Een boek gemaakt in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. 

 
 
Auteur: Mylo Freeman 
Robbie en Roef doen het liefst alles samen, dragen altijd dezelfde kleren en 
zijn allebei gek op ridders. Ze voelen zich als een tweeling. Als ze na school 
een zandkasteel bouwen, pakt een meisje het schepje van Robbie af. Roef 
zegt dat ze dat niet moet doen. Maar even later doet ze het wéér. Dan 
blijkt het niet één meisje te zijn, maar twee. Ze zien er precies hetzelfde uit. 
En zij beweren een echte tweeling te zijn. Het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek 2020 (van 30 september tot en met 11 oktober, thema: 
En toen?) is gemaakt door Mylo Freeman. Eind 2020 gaat ook een 
voorstelling over de jongens Robbie en Roef in de theaters spelen. De 
auteur - een donkergekleurde prentenboekmaker, zoals ze het zelf 
omschrijft - heeft zo'n zestig kinderboeken op haar naam staan, waaronder 
haar reeks over het donkere prinsesje Arabella, die inmiddels naast 
Nederland ook in Engeland, Amerika en Afrika wordt uitgegeven. In haar werk probeert Mylo meer 
etnische diversiteit aan te brengen in de wereld van de prentenboeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 3: Vandaag ben ik ridder! 
Lekker dikke verhalenbundel met meer dan 30 verhalen over ridders. Over 
de hete helm van ridder Kees. Over ridder Flip die altijd de beste wil zijn. 
En over ridder Bas die een plas moet. En dat is niet makkelijk, met een 
harnas aan! 
 
Vandaag ben ik ridder! 
Wil jij dat ook? 
Of ben je liever een prinses? 
Een ridder is dapper. 
Een prinses is lief. 
Is dat echt? 
Of lijkt het maar zo? 
Het kan ook heel anders ... 
 
Groep 4: Verboden te vliegen 
Martine Letterie & Rick de Haas 

Elke dag zorgt Fietje samen met haar broer voor de duiven in het duivenhok. 
‘Dan wennen de duiven aan jou, voor als ik er een keer niet ben,’ heeft Marius 
gezegd toen hij haar de eerste keer liet helpen. Maar waarom zou hij er een 
keer niet zijn? Hij is er immers altijd? 
Het is oorlog. De Duitsers nemen alles in beslag. Huizen, fietsen, radio’s... en 
duiven. Want duiven kunnen boodschappen overbrengen aan de vijand. Fietje 
moet een list bedenken om de duiven te redden. Gelukkig weet Fietje zeker dat 
ze de duiven kan verstaan, en zij haar. Vanuit een verrassend perspectief 
brengt Martine Letterie de Tweede Wereldoorlog tot leven voor jonge 
kinderen, zoals ze dat eerder zo prachtig gedaan heeft in het met een Zilveren 

Griffel bekroonde Kinderen met een ster. 
Met fullcolourillustraties van Rick de Haas. 
 
Groep 5: De zee kwam door de brievenbus 
Selma Noort 

Midden in de nacht maakt mama Liesje en haar zus wakker. Het is ijskoud en 
het stormt. ‘Snel, kleed je aan!’ zegt mama. ‘De zee komt. De dijk is kapot.’ 
 
Liesje moet helpen om spulletjes naar boven te brengen. Waarom eigenlijk? 
Denken papa en mama soms dat de zee naar binnen zal komen? 
 
Liesje vertelde hoe zij als klein meisje de watersnoodramp meemaakte. 
Selma Noort schreef haar verhaal op in dit boek. 
 
Bekroond met een Vlag-en-Wimpel en de Thea Beckmanprijs voor het beste 
historische jeugdboek. 
 



Groep 6: Buiten is het oorlog 
Janny van der Molen & Martijn van der Linden 
Iedereen kent het aangrijpende verhaal van Anne Frank. Miljoenen 
jongeren en volwassenen lazen en lezen haar dagboek. Ook jongere 
kinderen horen thuis of op school over Anne, de jodenvervolging en de 
Tweede Wereldoorlog. 
Janny van der Molen beschrijft het leven van Anne Frank voor kinderen aan 
de hand van tien thema’s. En van de zorgeloze beginjaren tot aan het intens 
verdrietige einde. Een zorgvuldige beschrijving die door de samenwerking 
met de Anne Frank Stichting inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de historische 
bronnen en feiten blijft. 
Een indrukwekkend (voor)leesboek. 
 
Met illustraties van Martijn van der Linden en foto’s uit de albums van de familie Frank. 

 
Groep 7: Over vroeger en nu 
Janny van der Molen, Agave Kruijssen, Martine Letterie & Els van Egeraat 
In vijftig spannende verhalen neemt dit boek de lezer mee naar de 
belangrijkste gebeurtenissen uit onze Nederlandse geschiedenis. De canon 
werd in 2020 herzien, en de verhalen uit Over vroeger en nu sluiten daar dus 
bij aan. Het zijn verhalen over de watersnoodramp en de hunebedden, maar 
ook bijvoorbeeld over Anton de Kom en de Oranje Leeuwinnen, die in de 
herziende editie zijn toegevoegd. Dit prachtig in kleur geïllustreerde boek is 
een aanwinst voor elke schoolbibliotheek, of natuurlijk gewoon lekker voor 
op eigen boekenplank thuis. 

 
Groep 8: Het lied van de vreemdeling 

Linda Dielemans 
De aarde beeft. De bomen schudden. Ik wankel. 
Dieporanje vlammen schieten bulderend omhoog. Wolken blokkeren de zon. 
Met een dreun komt er een zwarte, rokende steenbrok naast mijn voeten 
neer. 
Une is daar ergens. Helemaal alleen. Ze kan verdwalen, stikken, verpletterd 
worden door een rotsblok. Ik moet kiezen. 
 
41.000 jaar geleden. Une is een neanderthalermeisje. Nano komt uit een stam 
van moderne mensen, op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Ze zien er 

anders uit, spreken een andere taal, hebben andere gewoonten en gebruiken. Kunnen twee 
stammen die zo van elkaar verschillen samenleven? Maar wanneer de vulkaan uitbarst, gloeiend 
hete lava spuugt en de aarde beeft, is het enige wat telt: overleven. 
 
 

De 10 minutengesprekken 
Binnenkort maken we weer een afspraak met u voor de 10 minutengesprekken. We houden nog 
even in beraad op welke wijze we de gesprekken met u gaan voeren. 
Op dit moment gebruiken we voor belangrijke gesprekken Google Meet. Dit gaan we waarschijnlijk 
ook voor de 10 minutengesprekken gebruiken. In sommige gevallen betekent dit, dat u een Google 
account aan moet maken. Voor het gesprek sturen we u een link en een tijd per mail, door de link 
aan te klikken komt u in contact met de leerkracht op het tijdstip wat is aangegeven in de mail.  
Tip: controleer ruim op tijd of u de link kunt gebruiken door de link aan te klikken. U komt dan nog 
niet in contact met de leerkracht maar kunt dan wel even controleren of de link werkt en of u een 
account hebt.  



 
 

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AGV)  
Het bestuur heeft de opdracht om u te informeren over de manier, waarop wij met AGV omgaan. In 
de afgelopen nieuwsbrieven hebben we dit uitvoerig omschreven. Meer informatie kunt u in het 
vervolg vinden op onze site en in de schoolgids. 
 
Update 
Bij vergaderingen en evenementen in het voorste gedeelte van het gebouw, zullen er van u gegevens  
worden gevraagd i.v.m. het mogelijk maken van een snelle opsporing bij een eventuele Covid-
uitbraak in onze omgeving. Deze gegevens bewaren we zorgvuldig in een afgesloten ruimte en 
worden na 14 dagen vernietigd. 
 
 

Corona nieuws 
De laatste brief die u ontvangen hebt t.a.v. Covid-19 is nog steeds actueel. Informatie t.a.v. het 
advies voor het dragen van mondkapjes kunt u lezen in de bijlage. 
 
 

Een tweeling geboren bij Juf Danique en Gerven 
En daar zijn ze dan, de twee dochters van Juf Danique en Gerven. We willen 
de kersverse en trotse ouders van Tess en Sam, van harte feliciteren met hun 
mooie dochters! Veel geluk samen! 
 
 
 
 
 
 

Informatieavond Kanjertraining 
In de nieuwsbrief van september hebben we 
u geïnformeerd over ons plan om de 
Kanjertraining nog dichter bij u te brengen. 
We hadden een Kanjeravond gepland op 20 
oktober. Helaas kan deze nu niet doorgaan in 
verband met de nieuwe regels en het 
oprukken van de coronabesmettingen. 
We hebben het bedrijf gevraagd om na te 
denken over een manier die kan werken om u 
toch meer te betrekken bij onze werkwijze 
t.a.v. de Kanjertrainingen op onze school. We 
denken dan aan een eventuele webinar of 
een filmpje waarin een uitleg wordt gegeven 
over de methode.  
We hopen dat er een mogelijkheid is om dit 
op deze manier te gaan doen. 
Ondertussen gaan wij natuurlijk gewoon 
verder om de kinderen te begeleiden op het 
plein en in de klas volgens deze methode! 

 

 
 
 



Belangrijke data: 
datum activiteiten 

08-10-2020 Boekenmarkt (helaas zonder ouders, wel met peuters van de Beestenboel) 

12-10-2020- 
16-10-2020 

Herfstvakantie 

20-10-2020 Infoavond Kanjertraining afgelast 

20-10-2020 Afscheid Juf Annetta (we hopen haar natuurlijk nog weer eens terug te zien 
als invalster!) 

21-10-2020 Juf Henrike weer op school 

23-10-2020 Juf Hanneke jarig 

27-10-2020 Vrije middag onderbouw (groep 1 t/m 4) 

02-11-2020 De week van de techniek 

02-11-2020 De week van de 10 minutengesprekken groep 3 t/m 8 

04-11-2020 Nationaal schoolontbijt 

11-11-2020 Juf Henrike jarig 

13-11-2020 Streetwise alle groepen-> buiten en binnen 

26-11-2020 Vrije middag onderbouw 

30-11-2020 Week van de 10 minutengesprekken groep 1 en 2 

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
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Nieuwsbericht coronavirus 2 oktober  

 

Er zijn nieuwe regels voor mondkapjes. De nieuwe regels zijn dringende 
adviezen. 

Nieuwe adviezen voor mondkapjes in openbare gebouwen in heel Nederland 

• Draag in openbare gebouwen een mondkapje; 

• Dit is een dringend advies; 

• Dit zijn niet-medische mondkapjes;  

• Het advies geldt voor alle mensen vanaf 13 jaar. 
 

Voorbeelden van deze gebouwen zijn: 

• Winkels; 

• Musea; 

• Gemeentehuizen; 

• Stations; 

• Vliegvelden; 

• Parkeergarages; 

• Benzinestations; 

• Restaurants en cafés; 

• Theaters en concertzalen; 

• Centrale hallen zoals in ons MFC. 
 
Draag ook een mondkapje als iemand dichtbij u moet zijn. Draag allebei een mondkapje als u minder 
dan 1,5 meter van elkaar bent. Soms lukt het niet om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld 
wanneer iemand moeilijk ademhaalt door een aandoening. Ook als u sport, kunt u meestal geen 
mondkapje dragen. 
 
Wanneer mondkapje op en wanneer mondkapje af? 

• U draagt het mondkapje als u staat of loopt in openbare gebouwen;  

• Als u op een vaste plek zit doet u het mondkapje af; 

• U moet dan wel 1,5 meter afstand houden; 

• Als u naar het toilet moet, zet u het mondkapje weer op; 

• Zet het mondkapje dan zo min mogelijk op en af, zo is de kans op besmetting kleiner. 
 

Niet vergeten: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand; 

• Ga niet naar plaatsen waar het druk is; 

• Nies en hoest in uw elleboog; 

• Was vaak uw handen met zeep; 

• Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven; 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

Bellen met vragen over het coronavirus 
Bel naar 0800 - 1351. 



Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent. 
Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur. Op maandag tot en met vrijdag. 
 

Voor het MFC hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Gymzaal: 
• De regels die al opgesteld waren voor het gebruik van de kleedkamers, blijven in principe 

hetzelfde;  

• Naast de trainingen van gym, volleybal enz. zijn evenementen, toernooien en wedstrijden 
toegestaan (na overleg met de beheerder), zowel binnen als buiten. Hier mag geen publiek 
meer bij aanwezig zijn. Begeleiders van de uitspelende ploeg, mogen er wel bij zijn;  

• Ouders brengen hun kinderen tot de deur en mogen hun kinderen niet helpen met aan en 
uitkleden. Kinderen en overige sporters hebben zoveel mogelijk hun sportkleding al aan; 

• Sporters dienen zich aan de geldende afstandsregels te houden; 

• In de binnensportaccommodaties en kleedkamers worden wel mondkapjes gedragen. 
Iedereen die 13 jaar of ouder is draagt een mondkapje totdat hij/zij in de gymzaal is. Tijdens 
het sporten zelf is het niet nodig een mondkapje te dragen;  

• Het is de bedoeling dat sporters na het sporten de accommodatie zo snel mogelijk verlaten.  
 

Centrale hal en overige ruimten van het openbare deel “Ons Trefpunt”: 
De maatregelen hebben gevolgen voor het verenigingsleven van Schuinesloot. Een aantal groepen 
hebben aangegeven hun activiteiten (voorlopig) te staken. Andere groepen gaan wel door. Dit mag, 
omdat deze groepen kleiner zijn dan 30 personen. Verder geldt ook in “Ons Trefpunt”, na 21.00 uur 
mag niemand meer naar binnen en om 22.00 uur sluiten de deuren.  
 
Het schoolbestuur en de beheerder volgen de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast 
hebben zij korte lijntjes met de verenigingen, zodat snel gehandeld kan worden mocht dit nodig zijn. 
De verenigingen stellen zelf hun leden op de hoogte. Mocht u twijfelen of iets al dan niet doorgaat, 
neem dan even contact op met de desbetreffende vereniging of commissie.  
Deze maatregelen gelden tot 20 oktober 18.00 uur.  
Natuurlijk hopen we dat deze maatregelen hierna weer een beetje versoepeld kunnen worden, zodat 
het verenigingsleven in Schuinesloot de draad weer kan oppakken. 
 
Overzicht maatregelen: 

• Voor de BSO geldt: BSO, alleen toegankelijk via de (buiten)deur van de centrale hal. Dit geldt 
voor kinderen van een andere school, ouders en BSO-medewerkers.  

• Voor de GGD / Jeugdgezondheidszorg / schoolmaatschappelijk werk, logopedie en overige 
externe instanties geldt: toegang via de hoofdingang van de centrale hal van het MFC aan de 
voorkant. En houdt u strikt aan de door u gemaakte (recente) afspraken met beheerder en 
ouders/verzorgers. Indien u voor uw afspraak bij een gesloten hoofdingang aankomt kunt u 
aanbellen.  

 
Voor overige bezoekers van het MFC gelden nog steeds: 

• De laatste maatregelen die genomen zijn in het kader van de Corona-pandemie; 

• Vanaf dinsdag 29 september is onderstaand maatregelenpakket/protocol van kracht zoals 
door de Rijksoverheid opgesteld; 

• De grootte van het gebouw bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. Uitgaande van de 1,5-
meter maatregel en maximaal 30 personen gelijktijdig in de grootste ruimte aanwezig, 
betekent dit, dat er misschien een deel van de activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De 
omvang en indeling van het MFC is bepalend voor welke activiteiten doorgang kunnen 



vinden en onder eventueel aanvullende voorwaarden. Op de uitvoering van de voorwaarden 
zal streng worden toegezien, maar is ook uw eigen verantwoording.  

 
Specifieke maatregelen: 

• Komt u voor een afspraak dan wacht u in de hal totdat u wordt opgehaald door diegene waar 
u voor komt; 

• Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en vraagt een medewerker u of u de laatste 24-uur 
klachten heeft gehad; 

• U draagt een mondkapje; 

• Bij klachten blijft u thuis; 

• Wanneer mensen zich op een zitplaats bevinden mag het mondkapje afgedaan worden. Bij 
het verlaten van de zitplaats moet het mondkapje weer opgedaan worden; 

• Zo veel als mogelijk wordt op afspraak gewerkt en waar mogelijk wordt gevraagd om alleen 
te komen! 

 
Algemene maatregelen: 

• Het gebouw is gesloten voor ongeorganiseerd bezoek. Er vinden enkel georganiseerde 
activiteiten plaats waarvan de deelnemers vooraf bekend zijn. Per activiteit is er één persoon 
aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het goede verloop en het uitvoeren van de 
gezondheidscheck; 

• Na afloop van ieder activiteit wordt de ruimte schoongemaakt; 

• Gebruikers worden verzocht zo beperkt als mogelijk gebruik te maken van de toiletten. Een 
ieder wordt gevraagd na gebruik zelf ook de toiletten en wasbakken etc. met de aanwezige 
schoonmaakmiddelen te reinigen;  

• Tot nader order zijn dus enkel “bekende” gebruikers welkom in het gebouw;  

• Indien mogelijk en gewenst wordt er bij een activiteit door het beheer koffie of thee 
uitgeschonken en neergezet. 

Voor meer informatie, neem contact op met de beheerder (0633681521) of de directeur (0523-
683053)van de school. 
 

Regels voor de school: 
Leerkrachten, overige medewerkers en bezoekers worden ten zeerste aangeraden om in de centrale 
hal en overige ruimten van het multifunctionele gedeelte van ons gebouw, tijdens gesprekken met 
ouders/verzorgers, een niet-medisch mondkapje te dragen. Mondkapjes voor de leerkrachten en 
medewerkers, worden door de school beschikbaar gesteld. Bezoekers moeten zelf zorgen voor een 
mondkapje. 
 
Ouders mogen nog steeds alleen op verzoek van de leerkracht of directeur in de school/MFC komen. 
Eventuele noodzakelijke gesprekken vinden plaats op het plein of in het multifunctionele gedeelte 
van het gebouw. Uitnodigingen of een aanvraag voor een gesprek kan via mail of de telefoon 
geregeld worden. 
 
Tot Slot 
We moeten er met elkaar alles aan blijven doen om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Het belangrijkste daarin is en blijft, het naleven van de basisregels. Daar is een dringend 
landelijk advies aan toegevoegd: draag in alle publieke binnenruimtes een mondkapje, zoals winkels, 
horeca, sporthallen, dus ook bij een bezoek aan ons MFC en de school. 
 



Het dragen van een mondkapje doet u niet alleen voor uzelf, maar 
vooral voor een ander. Het is een extra middel om het coronavirus 
onder controle te krijgen! 

 
 



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

2 oktober 2020

Hoe gebruik ik een mondkapje? 
 

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen  in publieke binnenruimtes. 

Houd je altijd aan de basisregels:

Zo gebruik je een mondkapje:

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes. 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan. 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

Was mondkapjes van stof op 60 graden, 
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij 
het restafval.

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je  
elleboog.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes


Check:
Stel uw bezoeker de volgende vragen:

Verhoging of
koorts

BenauwdheidHoesten Verkoudheids-
klachten

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Ben je in quarantaine omdat je:
- direct contact had met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
- terug bent gekomen uit een COVID-19-
risicogebied*?

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 10 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

10 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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