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Nieuwsbrief Sociaal Werkbedrijf DSW

Nieuwsbrief nummer 9
Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van het nieuws van DSW.
1. Wil jij weer werken?
Kwetsbare werknemers moeten thuisblijven. Je bent een kwetsbare
medewerker wanneer je long-, of hartklachten hebt of wanneer je
diabetes hebt. Ook wanneer je verkouden bent, koorts of keelpijn hebt
blijf je thuis. Als je geen kwetsbare medewerker bent en graag wil werken
dan kun je dat bespreken met je leidinggevende. We zijn op zoek naar
medewerkers voor de productielocatie aan de Edelgasstraat in
Zoetermeer en in de groenvoorziening. Natuurlijk blijven we volgens de
regels van het RIVM werken, waarbij er altijd minimaal 1,5 meter afstand
tussen de collega’s is.
2. Wil jij leren?
Ben je al begonnen met leren? Of je nu thuis bent of overdag aan het
werk, bij DSW vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Op de
website www.oefenen.nl kun je gratis oefenen met taal, rekenen,
computer en internet. Ook leer je omgaan met geld, gezondheid en nog
veel meer. Misschien ken je de website al omdat je eerder een cursus bij
DSW hebt gevolgd. Hieronder vind je hoe je je kunt aanmelden voor het
leerprogramma:
Aanmelden voor het leerprogramma
Op de website www.oefenen.nl zie je dat in de rechterhoek een woord
staat: Inloggen. Als je die aanklikt kun je een eigen account aanmaken bij
het woord Registreren. Je kunt zelf een wachtwoord verzinnen en schrijf
het wachtwoord voor jezelf op (zodat je dit niet vergeet). Je kunt meedoen
als je internet, een e-mailadres en een telefoon hebt. Wil je hulp? Bel of
mail met Anita Hellemons: 06-81285918 of a.hellemons@dswrijswijk.nl.
3. Hou contact met je collega’s en leidinggevende van DSW
Kijk voor nieuws elke dag in je e-mail en op de website:
www.dswrijswijk.nl. Je leidinggevende neemt 1x per week contact met je
op. Als je eerder vragen hebt dan mag je ook zelf je leidinggevende
bellen.
4. Wat doe jij?
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om foto’s te sturen van
waar jullie mee bezig zijn en om leuke verhalen over DSW te delen met
ons. We hebben al een aantal mooie reacties ontvangen! Wil jij ook delen
waarmee je bezig bent? Stuur dit dan naar info@dswrijswijk.nl. Ook foto’s
waarop we kunnen zien dat je begonnen bent met leren via
www.oefenen.nl ontvangen we graag!
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Wil je op een eenvoudige manier
uitleg krijgen over het Coronavirus?
kijk dan op de website:
https://corona.steffie.nl/nl

Iedereen weet dat mijn passie het rode kruis is en dat ik
heel erg betrokken ben bij het rode kruis ik draai de coronadiensten voor het rode kruis. Ik heb zoal bij
delft, bronovo, erasmus, gestaan.
Ik heb een foto erbij gedaan zodat julie zien dat ik wel zo
veilig mogelijk werk tevens ben ik gepromoveerd bij het
rode kruis als teamleider bij de corona plekken.
Ik mis wel mijn collega's. Ik wil jullie ook zeggen: kijk uit
hou 1,5 meter afstand ook al is het
moeilijk op kantoor

Ik ben thuis met mijn kleine meid ze is al 3 weken verkouden en moet hoesten en nu heft ze
ook nog ontstoken oogjes maar geef haar wel
veel les omdat ze niet naar school kan
groetjes Angelique
Veel succes en beterschap Angelique!

Gr Albert van der laan
Gefeliciteerd met je promotie
Albert en wat goed dat je werkt
voor het Rode Kruis!

Beste lezer,
Hierbij 2 foto's. Ik ben voornamelijk bezig met zingen thuis, wandelen, hardlopen, klussen in de voortuin of in huis bezig zijn,
woordzoekers oplossen, tijdschriften lezen, genieten in de achtertuin en van ons mooi huisje, collega's bellen hoe het met hun
gaat.

Filmpjes kijken op YouTube. Concerten van bekende artiesten,
dart filmpjes, lach filmpjes, van alles en nog wat.
Met vriendelijke groeten Niels Maas
Wat leuk om te lezen dat je zoveel doet thuis en wat fijn dat je
contact houdt met je collega’s!

Hoi
Ik zit thuis en doe werk
van bij de dagbesteding.
Ik help ze mee totdat het
veilig voor mij is om terug
te gaan naar DSW.
Groetjes Nathan

Bedankt voor het delen Nathan!

Martijn Auwerda
Wat een mooie tekening Martijn!
We zijn benieuwd naar het eindresultaat.

Bedankt Albert, Angelique, Nathan, Niels en Martijn!
Heb jij ook een leuk verhaal of een leuke foto? Stuur deze dan naar info@dswrijswijk.nl en wie weet zien
we jouw inzending in de volgende nieuwsbrief. We zijn benieuwd!
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