



Beste Ouders / Verzorgers,

Vanwege de noodzakelijke maatregelen omtrent het corona virus is de wereld in twee maanden tijd 
op een ingrijpende, vooraf bijna niet voor te stellen, wijze veranderd en heeft diep ingegrepen in ons 
persoonlijke en professionele leven.
 
De sociale distantie en de 1.5 m samenleving, inmiddels vertrouwde begrippen geworden, breken 
diep in op onze behoefte aan contact en confronteren ons met grote problemen en vragen. Juist nu, 
in tijden van toegenomen stress en angst, wordt men zich weer én meer bewust van onze behoefte 
aan fysiek contact en gevoelens van verbondenheid.
 
Het is daarom zo belangrijk dat juist nú gecertificeerde Rots en Watertrainers een manier vinden, 
zonder daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid uit het oog te verliezen, om 
kinderen en jongeren een veilige Rots & Watertraining aan te bieden. Dat de scholen weer mogen 
opstarten betekent echter niet dat alles weer als vanouds is. Wel kunnen de Rots en Water lessen, 
ook zonder óf met beperkt fysiek contact, waardevolle lessen zijn ter ondersteuning van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Helaas kunnen ouders voorlopig niet aanwezig zijn tijdens de trainingen. Uw kind zal hierom op het 
schoolplein opgehaald worden door de trainer. Bij binnenkomst worden eerst de handen gewassen. 
De kinderen dienen 1,5 meter in acht te nemen van de trainer(s). Hiervoor wordt het programma zo 
aangepast dat dit mogelijk en veilig is. Bij enkele van de trainingen zal een 2e trainer aanwezig zijn, 
Daniel van Gelooven. Daniel Heeft de basisopleiding afgerond en loopt stage. Hij is dus al bevoegd 
om trainingen te geven via het Rots en Water instituut Nederland. We zullen de groep klein houden, 
maximaal 8 kinderen van groep 5 tm 8.

Aangezien we nog niet weten hoe alles zich verder zal ontwikkelen zullen de lessen opgebouwd 
worden in 3 fase’s

Fase 1: geen fysiek contact en 1.5 m afstand, meer nadruk op verwerkingsopdrachten.
Fase 2: beperkt fysiek contact.
Fase 3: volwaardige R&W les met opdrachten waarbij vol contact nodig is.

De trainingen zullen plaatsvinden op OBS De Horn (lokatie ’t Kompas)
Adres: Kompas 2 (parkeerplaats bij het schoolplein), 3961 JJ, Wijk bij Duurstede. 

Trainingsdata:
3 juni / 10 juni / 17 juni / 24 juni / 1 juli / 8 juli / 15 juli / 19 augustus / 26 augustus / 2 september
Aanvang 15.00 uur tot 16.00 uur

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Neemt u bij vragen gerust contact op.
Met vriendelijke Rots en Watergroet,
Paul Seelen, Samen vanuit Jezelf, paul@taichi-reiki.nl / tel: +31638400700
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