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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Handen wassen in een speciaal onderwijsomgeving
Time Timer gelooft in het creëren van producten die mensen van alle leeftijden
en capaciteiten echt helpen om tijd te overwinnen. Hoewel tijd voor iedereen
een uitdaging kan zijn, streven we ernaar om intuïtieve en innovatieve
oplossingen te bieden die echt een verschil maken. De Time Timer® WASH is
een innovatieve oplossing om goed handen wassen in de klas te ondersteunen.
In deze tijd waarin handen wassen een essentiële levensvaardigheid is, heeft
Time Timer een innovatieve oplossing gecreëerd om studenten van alle
leeftijden en vaardigheden te helpen. De Time Timer® WASH verdeelt handen
wassen in 3 eenvoudige stappen, met visuele en hoorbare signalen ter
ondersteuning.

De Time Timer® WASH is
een geweldig hulpmiddel
om handen wassen te
ondersteunen voor
leerlingen met
leerproblemen.
De verdwijnende schijf van Time
Timer kan gemakkelijk worden
begrepen door alle cognitieve
vermogens en de handsfree
bediening zorgt voor een eenvoudige
start voor verschillende fysieke
vermogens. De muziek en pieptoon
kunnen worden uitgeschakeld voor
geluidsgevoelige personen of worden
ingeschakeld voor degenen die baat
hebben bij hoorbare
waarschuwingen.

Lees meer over de Time Timer® WASH

Gratis Activity Guide for Handwashing
Volgens het RIVM "kan handen wassen met zeep ongeveer

1 op de 3 jonge kinderen beschermen die ziek worden van
diarree, en bijna 1 op de 5 jonge kinderen met
luchtweginfecties zoals longontsteking."
Time Timer® is een samenwerking aangegaan met Eva C. Phillips,
Ed.D., om een uitgebreide activiteitengids voor leerkrachten te
ontwikkelen om te helpen bij het onderwijzen van handen wassen
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De activiteitengids bevat 5
interactieve activiteiten die docenten met leerlingen kunnen
gebruiken terwijl ze lesgeven over de juiste technieken voor het
wassen van de handen en bevat een registratieblad en
activiteitensjablonen. Aanpassingen voor afstandsonderwijs en
thuisonderwijs worden ook opgemerkt.

Download hier de Time Timer Activity Guide

Meer weten over de Time Timer® WASH?
Wilt u meer weten over de Time Timer® WASH in een één-op-één live demo?
Wij willen deze visuele timer voor het wassen van handen graag met u delen
en al uw vragen beantwoorden.

Vertel me meer over de Time Timer® WASH

Meer informatie? Bel +31 181 479356,
email info@robo-toys.com of
bezoek onze websites www.timetimer.nl en www.robo-toys.com
Seggelant West 9G, 3237 MJ Vierpolders/Brielle, Nederland
tel. 31 (0)181 479356, fax 31(0)181 479358
Email: info@robo-toys.com
www.robo-toys.com
www.timetimer.nl
Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar info@robo-toys.com.
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