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Beste lezer, 
 

Belangrijker dan ooit om goed de handen te wassen, 
zeker op school 
Aangezien kinderen en leerkrachten dit najaar terug naar de klas gaan, is het
een topprioriteit om ervoor te zorgen dat de leeromgeving veilig is. Om een   
zorgeloze terugkeer te ondersteunen, introduceert Time Timer een
revolutionaire oplossing.

https://mailchi.mp/d81395f33df1/new-improved-time-timeroriginals-8767994?e=[UNIQID]
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/


Time Timer WASH is een handenwastimer van 30 seconden die de hygiëne
ondersteunt door voldoende tijd te besteden aan het wassen van de handen
EN is een hulpmiddel dat de onafhankelijkheid van handen wassen voor
peuters en kleuters vergemakkelijkt. Deze visuele timer voor het wassen van
de handen volgt de aanbevelingen van het RIVM en verdeelt het proces in drie
duidelijke stappen: inzepen, wassen, afspoelen. 
Alle leeftijden en vaardigheden kunnen dit gemakkelijk te begrijpen hulpmiddel
gebruiken om ervoor te zorgen dat hun handen kiemvrij zijn. 

“Omdat jonge kinderen nog geen
goed besef hebben van het
verstrijken van de tijd, zal het voor
volwassenen belangrijk zijn om
ervoor te zorgen dat het
handenwasproces correct wordt
uitgevoerd en met succes kan
worden gestuurd. De Time Timer
WASH is een product dat er
gemakkelijk voor kan zorgen dat een
jong kind het juiste proces doorloopt
om effectief de handen te wassen,
zonder dat een volwassene hoeft
te controleren hoe lang ze
wassen” - Eva C. Phillips, Ed.D. 
 

Bekijk deze korte video om te zien hoe de 
Time Timer WASH werkt. 

 

Vraag een   gratis monster voor uw school:

Activity Guide Time Timer WASH aanvragen

https://vimeo.com/500216595
https://www.timetimer.nl/aanvraag-activity-guide-time-timer-wash/


Wilt u zien hoe de Time Timer WASH in het echt werkt? We bieden een
beperkt aantal leerkrachten van jonge kinderen in het hele land gratis
monsters van de Time Timer WASH aan. Er is geen verplichting. Vul het
formulier in door onderstaande button aan te klikken en wij sturen uw gratis
monster vrijblijvend toe. Reageer snel voordat de gratis monsters op zijn! 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? 
Hoe kan de Time Timer WASH uw school helpen? 
We beantwoorden graag al uw vragen over de nieuwe Time Timer WASH.
Neem eenvoudig contact met ons op door op onderstaande button te klikken,
laat ons uw vragen weten en iemand van ons team zal spoedig contact met u
opnemen. 

Hoe kunt u de Time Timer WASH voor uw school krijgen? 
De Time Timer WASH is verkrijgbaar via uw favoriete schoolleverancier. 
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