Naar een wereld met maskers …
… naar een wereld vol superhelden tegen Corona!
Het Corona virus of Covid-19 moeten we je niet meer leren kennen.
Dat virus heeft ervoor gezorgd dat we al weken ‘in ons kot’ moeten blijven.
Maar ondertussen gaat het weer beter en mogen we opnieuw wat meer gaan doen.
De scholen en winkels gaan langzaam terug open. Mama en papa moeten misschien terug gaan werken.
En hopelijk kunnen we snel terug leuke dingen gaan doen en onze familie stevig knuffelen.
Maar het Corona virus is nog lang niet weg en daarom zijn er nog belangrijke dingen die we allemaal moeten doen.
Zo zal je in je straat, in je school, in de winkels … eigenlijk overal, dingen zien die je niet echt gewoon bent en
misschien wat vreemd voor je zijn. Zoals mensen met maskers voor hun neus en mond.
Maar weet je wat … wees niet bang!

T
is een speciaal doekje met rekkers
WA Een mondmasker
of linten dat je over je mond en neus trekt.

Het is geen masker zoals je dat kent bij carnaval of zoals je
favoriete superheld.
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N
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Iedereen in de middelbare scholen.

Maar toch hebben ze krachten en maken ze van ons echte
superhelden.
Want ze beschermen jou en anderen als een schild tegen
Corona. Zo heeft het virus veel minder kans om jou, je vriendjes
of anderen ziek te maken.

AANBEVOLEN MAGJE
Iedereen ouder dan 12 jaar:
in winkels en overal waar je komt en
je geen 1,5 meter van elkaar kan zijn.

Je moet wel blijven onthouden dat een masker alleen het virus
niet tegenhoudt!
Je hebt versc
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WA We kunnen niet voor altijd ‘in ons kot’ blijven.

Willen we het Corona virus weg dan zullen vele mensen
een mondmasker moeten dragen.

Samen met de andere belangrijke moetjes, helpt het ons
ervoor te zorgen dat niet alles opnieuw moet sluiten. Dat we
weer onze vriendjes moeten missen, het nog langer zal duren
voor we oma en opa kunnen knuffelen en we terug ‘in ons kot’
moeten blijven.
Daarom moeten we de regels blijven volgen.
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In de trein, tram of bus:
iedereen ouder dan 12 jaar.
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IE Dus misschien zie je je mama, papa,
N
S
EE oudere broer of zus naar buiten gaan met een masker op.
Of mensen bij de bakker, in de winkel, vriendjes of zelfs
je juf of meester met een masker.

Misschien ben je ouder dan 12 jaar, of je bent jonger en ga je om
de één of andere reden toch zelf een masker dragen.
Wat het ook is, je zal overal mensen met maskers zien. In vele
kleuren en vormen. Maar wees niet bang!
Het zijn nog altijd dezelfde toffe mensen en zo worden we
misschien wel allemaal echte superhelden!

Maar hoe gebruik je nu een masker het beste om echte superkrachten te krijgen?
Dat leggen we voor je uit op het volgende blad.

En blijf onthouden … Corona verslaan we met deze basisregels:
Hou afstand!
1,5 meter uit elkaar …
echt waar!

Handen vaak wassen
met water en zeep!

Ziek? Blijf thuis!

Hoest en nies in
je ellenboog!

Let op voor oude en
zieke mensen!

Gebruik papieren
zakdoekjes en gooi ze weg!
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Geef geen handen!

EN

Dit ben ik zonder masker

dit ben ik met masker.

Hey … ik ben gewoon ik, en jij bent gewoon jij!
Maar dan even met een masker erbij!

Hoe doe ik mijn masker

1

2

AAN

?

Hoe doe ik mijn masker

Handen wassen met water
en zeep doe ik goed.
Ook drogen moet.

1
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?

Handen wassen met water
en zeep doe ik goed.
Ook drogen moet.

2
Raak het masker nog altijd niet aan.
Anders laat het nog meer van zijn
superkrachten gaan.

Neem met twee vingers het masker
bij de rekkers vast
en trek de eerste rekker achter je oor.
Uiteraard met het masker van voor.

3
Trek nu de tweede rekker
achter je andere oor.
Zo komt het virus er niet door.

4

5

6

Trek het masker
over je neus en mond.
Zo zit het er helemaal rond.

Raak het masker niet meer aan.
Anders laat het wat van zijn
superkrachten gaan.

3
Ga met één vinger achter je oor
en trek de eerste rekker naar voor.

4
Doe hetzelfde aan de andere kant.
Zo is je masker uit
en zien we terug je vrolijke snuit.

5

Doe je gebruikte masker in de
vuilbak of in het ‘wasmachien’.
Dan heb je tien op tien.

6
Handen wassen met water en zeep
doe ik nog altijd goed.
Ook drogen moet.

!

Maar stop geen zeep in je mond …
… anders komen er bellen uit je k*nt.
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Handen wassen met water en zeep
doe ik nog altijd goed.
Ook drogen moet.

