
Activiteitenoverzicht 
week 40 (28 september t/m 2 oktober)

Dag          Ochtend        Activiteit                        Middag          Activiteit                                        

Maandag Gesloten Geen 13.00 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Aandacht voor taal 1
Aandacht voor taal 2

Dinsdag 09.00 – 12.00
09.30 – 11.00
09.30 – 11.00
09.30 – 11.30
09.30 – 11.30

Schilderen
Handwerken
Aandacht voor taal 1
Aandacht voor taal 2

13.00 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Aandacht voor taal 1
Aandacht voor taal 2

Woensdag 09.00 – 12.00
09.30 – 11.00
09.30 – 11.00
09.30 – 11.00
09.30 – 11.30
10.30 – 11.30

Koekjes / taarten bakken
Naaien
Wandelen
Aandacht voor taal 2
Tuin

Gesloten geen

Donderdag 09.00 – 12.30
09.30 – 11.00
09.30 – 11.30
09.30 – 11.30

Handwerken
Aandacht voor taal 1
Aandacht voor taal 2

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
16.00 – 16.30
17.00 – 19.00

Pianolessen
Sieraden maken
Aandacht voor taal 2
MensA Meeneem Maaltijd
Eetcafé

Vrijdag 09.00 – 12.00
09.30 – 11.00 Mozaïek

Gesloten geen

Door  het  oplopend  aantal  besmettingen  in  het  hele  land,  zien  wij  ons
genoodzaakt enkele activiteiten te stoppen. Om de overige activiteiten te kunnen
blijven organiseren, is het van groot belang dat iedereen die De MensA bezoekt,
zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt. 

In deze tijd van Corona is hygiëne ongelooflijk belangrijk. Hierin hebben we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Samen de anderhalve meter afstand in de gaten houden, samen voor de
eigen en gezamenlijke hygiëne zorgen. Als iedereen zijn / haar steentje bijdraagt, kunnen we
hopelijk kleinschalig doorgaan met onze activiteiten.
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Heb je verkoudheidsklachten
(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  →BLIJF THUIS

Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder neusverstopping)  →BLIJF THUIS

Bij binnenkomst vragen we je de handen te desinfecteren.

We houden anderhalve meter afstand.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hygiëne, dus samen
zorgen we ervoor dat de gebruikte ruimtes schoon achtergelaten worden.

Voor alle activiteiten geldt dat je je moet opgeven.

Het is erg belangrijk dat je op tijd komt en je aan de regels houdt!
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