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Beste vrijwilligers,  

En zo zijn we weer 10 dagen verder! We hebben natuurlijk allemaal de persconferentie 

gezien en er komt gelukkig wat beweging in de maatregelen. De scholen mogen na 8 

mei weer beginnen, hoe dat er concreet uit komt te zien voor onze deelnemende scholen 

is nog niet bekend. De 1,5 m afstand houden en het voornamelijk thuis blijven én werken 

blijft onveranderd van kracht en er is weer een nieuwe richtdatum : 20 mei. Dat zijn nog 

eens 4 weken te gaan! We houden jullie op de hoogte! 

 

Even een korte aanvulling op onze laatste nieuwsbrief : 

❖ Interview KKS in Rabo & Co 

 

Eind maart is ons eerste interview geplaatst in de uitgave van het blad Rabo & Co 

(60.000 verspreiding over de Westelijke Mijnstreek). 

Normaal gesproken ontvangt iedereen die aan de uitgave heeft meegewerkt rondom de 

publicatiedatum een paar magazines per post. Deze zijn echter nog niet verstuurd, 

omdat de medewerkers van de Rabobank allemaal thuis werken. Zodra de situatie het 

toelaat, worden ze toegestuurd. Het kan dus misschien nog even duren...  

Maar zodra we weer back in business zijn, zullen er exemplaren liggen ter inzage. 

Dat het blad goed gelezen wordt, blijkt wel uit het feit dat we onze vrijwilligers poule weer 

hebben mogen uitbreiden met een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers!  

https://raboenco.rabobank.nl/zuid-limburg-west/2020/1/ 

  

https://raboenco.rabobank.nl/zuid-limburg-west/2020/1/
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❖ You tube KKS filmpje 1: 

We kregen veel reakties dat het filmpje niet goed gedownload kon worden : Rick heeft 

eea. gecheckt : hierbij zijn reactie :  

Hierbij de link naar de video: https://youtu.be/40tm1gYlBjY 

Onder “KinderKookSchool” als zoekterm is deze ook te vinden op YouTube. De video zal een dezer 

dagen ook geïndexeerd worden in Google en dan ook daar ook verschijnen.  

 

 

❖ Interview Karin met de ‘Bieos-omroep’ 

Afgelopen maandag is een van de reporters van deze omroep op bezoek geweest bij de 

KKS. Karin werd tijdens de rondleiding meteen geïnterviewd : kijk de opname terug op 

de site : www.bieos-omroep.nl 

 

❖ Administratie 

De jaarstukken 2019 zijn administratief verwerkt en met Hans (voorzitter) 

doorgesproken. Deze zullen vóór 1 mei a.s. naar de Gemeente gestuurd worden. 

 

❖ Kookstudio 

De 2 wasbakken zijn gemonteerd, de kinderen kunnen voortaan vóórdat ze aan de slag 

gaan op 2 plaatsen hun handen wassen. 1 bij de ingang via het Theorielokaal en 1 via 

de ingang bij de gang. 

Daarnaast hebben we een ‘white board’ aangeschaft en is opgehangen in de keuken. 

Makkelijk om per dagdeel in een oogopslag de aantallen kinderen, én de specifieke 

diëten en allergieën te zien. De kleur van het bord is echter niet Wit maar….natuurlijk 

ROOD! 

 

  

https://youtu.be/40tm1gYlBjY
http://www.bieos-omroep.nl/
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❖ Filmpje no 2 

Mimi, Karin en Rick hebben de vaart erin : het 2e filmpje is inmiddels al online : 

https://youtu.be/wylw1d71dLc 

 

 

Wij vragen jullie vriendelijk om je te ‘abonneren’ / als we nl. tenminste 100 abonnees 

hebben dan wordt de verbinding makkelijker! Zie hierboven : als je het filmpje download 

zie je automatisch de knop Abonneren : er op drukken, inloggen met je eigen account en 

klaar!! 

  

https://youtu.be/wylw1d71dLc
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❖ Akoestische panelen 

Ook Guus staat niet stil. Met ondersteuning van Scott is ook het 2e paneel inmiddels 

geplaatst : zie hieronder het prachtige resultaat!  
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Inmiddels hebben we ook kunnen vaststellen dat de kwaliteit van het geluid enorm 

verbeterd is! 

 

Tot zover de nieuwste ontwikkelingen, uiteraard blijven we een nauw contact met de 

Gemeente Echt-Susteren houden over alle nieuwe ontwikkelingen. 

 

Graag blijven we jullie via email informeren over de toekomstige scenario’s en 

veranderingen. 

Uiteraard zijn we telefonisch te bereiken : Karin 0631913463 – Jorianne 0651034037.- 

Stan : 0651522562, en schroom niet! ook wij missen jullie! 

 

Namens Karin wens ik jullie : Blijf gezond, let op elkaar! en een hartelijke groet,  

Jorianne 


