Nieuwsbrief 1 - 15 januari 2021
1. Nieuwsbrief in een nieuw jasje
We hebben er lang naar toegeleefd maar nu is het zover! De Binnenbaan is van start gegaan en
daarom hebben we ook de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. We zijn benieuwd wat jullie er
van vinden. Vanaf nu ontvang je de nieuwsbrief van het e-mailadres:
info@debinnnenbaan.nl. Voeg dit e-mailadres dus toe aan je adressenlijst, zodat je geen berichten
mist.
2. Persconferentie
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Hierin is
gezegd dat de lockdown (hiermee bedoelen ze de regels zoals die nu gelden) in
ieder geval is verlengd tot 9 februari. Het blijft belangrijk dat we ons aan de regels
houden. Zeker nu er ook een nog besmettelijkere variant is.
Al kunnen we het bijna dromen, toch nog even op een rijtje:
•
was je handen met zeep
•
draag een mondkapje
•
hoest en nies in je elleboog
•
gebruik papieren zakdoekjes
•
Houd minimaal 1,5 meter afstand
•
Schud geen handen
Op de volgende pagina zie je een plaatje waarop het allemaal nog eens wordt
uitgelegd.

3. Het vaccin tegen corona
Inmiddels is er een vaccin tegen corona en zijn ze in de hele wereld begonnen met
het uitdelen van het vaccin. Wil je weten wat een vaccin nou precies is en hoe het in
z’n werk gaat, klik dan op de volgende link Steffie legt corona eenvoudig uit
Het duurt nog wel een paar maanden voordat iedereen is gevaccineerd, dus blijven
we met elkaar goed opletten.

4. Welkomstpakket van De Binnenbaan
In de afgelopen week hebben jullie een welkomstpakketje van
De Binnenbaan ontvangen. We hebben al leuke reacties
ontvangen en op verschillende plaatsen zijn de eerste broodtrommels en flessen met logo van De Binnenbaan al gezien.
Omdat er door corona veel bedrijven zijn gesloten, zullen de
college’s van Deta nog even geduld moeten hebben. Zodra
deze bedrijven weer opengaan, zullen we de pakketjes alsnog overhandigen.
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