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Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Vergeet niet om de Time Timer WASH op te
nemen in uw gefaseerde aanpak
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Bepaalt jouw school nog een plan voor een veilige terugkeer? 

Terwijl u zich voorbereidt op een veilige terugkeer naar persoonlijk leren, moet
u er rekening mee houden dat één ding hetzelfde is gebleven gedurende de
hele pandemie: het belang van goed en regelmatig handen wassen. Volgens
het RIVM kan 30 seconden goed handen wassen de opkomst van
schoolkinderen verhogen.

Deze eenvoudige toepassing kan een doorbraak zijn voor uw
gefaseerde benadering van persoonlijk leren. 

De eerste Hands-Free en Visuele Timer: Time Timer® WASH

Als u uw faciliteiten en klaslokalen
aan het uitrusten bent met mobiele
wasbakken, ruime zitplaatsen en
extra maskers, vergeet dan niet om
de contactloze Time Timer WASH
handenwas timer toe te voegen. Met
de Time Timer WASH kunt u ervoor
zorgen dat uw leerlingen hun handen
goed en voor de juiste duur wassen,
waardoor de opkomst van leerlingen
toeneemt en er een gefaseerde
benadering van veiligheid ontstaat.

Time Timer-producten zijn al meer dan 25 jaar een bewezen succes in
klaslokalen. De bekende verdwijnende schijf, gecombineerd met de door het
RIVM aanbevolen duur voor hygiënische handen, geeft studenten van alle
leeftijden en vaardigheden een gemakkelijk te begrijpen hulpmiddel om ervoor
te zorgen dat hun handen kiemvrij zijn. 

Het beste is dat als studenten eenmaal kennis hebben gemaakt met de timer,
ze het snel snappen en vaak zelfregulerend zijn, waarbij ze zelfstandig de
handen correct wassen.
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Hoe de Time Timer WASH werkt
De Time Timer® WASH duurt in totaal 30 seconden en verdeelt het wassen in

drie eenvoudige stappen: 



Vraag een gratis monster aan om te gebruiken voor een veilige
terugkeer naar school:  

Begin direct met het toepassen van deze oplossing in uw gefaseerde aanpak!
We bieden een beperkt aantal klanten gratis monsters van de Time Timer
WASH aan. Er is geen verplichting. Stuur ons een e-mail met uw
contactgegevens en zodra deze is goedgekeurd, verzenden we uw gratis
monster, zonder verplichtingen. 
Reageer snel voordat de gratis monsters op zijn!

Meer informatie? 
 

Wilt u mee weten over de Time Timer® WASH in een één-op-één live demo?

Meer informatie Time Timer WASH

Aanvraag gratis monster Time Timer WASH
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Wij willen deze visuele timer voor het wassen van handen graag met u delen
en al uw vragen beantwoorden.

Copyright © 2020 Time Timer, alle rechten voorbehouden. 
Bedankt voor uw interessen in het laatste nieuws van Time Timer! 

Meer weten? Bel alstublieft +31 181 479356,
email info@robo-toys.com of 

visit our websites www.timetimer.nl en www.robo-toys.com 
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Om u af te melden voor onze nieuwsbrief iunt u een e-mail sturen naar info@robo-toys.com.

Vraag een live demo aan van de Time Timer WASH
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