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Algemeen 
Vanzelfsprekend kom je niet bij verkoudheidsklachten of koorts. 
Ook kom je niet als een huisgenoot deze klachten heeft of in quarantaine is. 
Verder houd je je aan de algemeen geldende coronamaatregelen als:  
- geen handen geven, niet kussen, 
- in de ellenboog niezen/hoesten en 
- handen wassen/ontsmetten. 
 
We hebben specifieke regels opgesteld om ons Rubico-lokaal te kunnen gebruiken. 
Dat is gedaan voor onze, maar vooral ook voor jullie veiligheid. We vragen jullie deze 
regels te volgen en Robert niet in de rol van politieagent te duwen. Wie de 1,5 meter 
richtlijn niet volgt is - gezien de kwetsbaarheid van sommige deelnemers - niet 
welkom. Het is een lange lijst geworden, maar sommige dingen zijn heel logisch. Ze 
zijn bijna allemaal te herleiden tot het handhaven van de 1,5 meter afstand. We 
vertrouwen erop dat bij een tweede bezoek alles al een stuk 'normaler' voelt. 
 
Thuis 
Ga thuis nog even naar het toilet en was voor vertrek 20 seconden je handen. 
Neem je eigen opschrijfblokje/boekje en pen mee. 
Neem eventueel ook een flesje water mee. Er zal geen koffie of thee geserveerd 
worden. Een pakje chocomel of sinaasappelsap is hier wel verkrijgbaar voor 1 euro. 
Neem ook warme kleding mee, we luchten het lokaal tijdens de les. 
De kussentjes op de stoelen zijn verwijderd. Wie zacht willen zitten, moet zelf een 
kussentje meebrengen. 
 
Hier 
Kom niet te lang van tevoren, maar vooral niet te laat. 
Binnenkomst: bij Gemma melden en je handen ontsmetten met beschikbare handgel. 
We gaan één voor één naar binnen, houd afstand. Het kan zijn dat Gemma zegt 
waar je het beste kunt plaatsnemen. 
De kapstok is verwijderd. Je jas kun je aan je stoel hangen. 
In de pauze kan iedereen één voor één naar buiten. Robert geeft de volgorde aan.  
Houd je ook in de pauze aan de 1,5 meter. 
Het naar binnen gaan gebeurt weer in de volgorde van plaats (eerste rij, tweede etc). 



Het toilet is niet meer ín het lokaal, maar in het lokaal ernaast of boven in onze 
bibliotheek.  
 
Naar huis 
Robert geeft weer aan in welke volgorde iedereen naar buiten kan. 
Blijf buiten niet te lang kletsen: in het vuur van het verhaal vergeet je de 1,5 meter 
snel. 
 
Wij zorgen voor 
Plaatsen aan tafels op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Robert zit achter een spatscherm. Omdat hij lesgeeft, praat hij wat harder. Met een 
spatscherm voorkomen we dat hij jullie eventueel besmet 
Toilet is beschikbaar en wordt na elke les gepoetst. 
Tafels en stoelen (deurklinken etc.) worden na elke les ontsmet. 
Voor en na de les, en in de pauze wordt uitgebreid gelucht (alles tegen elkaar open).  
Tijdens de les staan ramen op een kier. 
 
Het is een lange lijst geworden. Het is niet om jullie af te schrikken, maar juist om je 
welkom te laten voelen, en vooral veilig. Zo kunnen we in deze moeilijke periode toch 
samen filosoferen en onze hersens gebruiken! 
 


