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Wat is nu dat Coronavirus waardoor we niet naar school kunnen? 
Iedereen is wel eens verkouden of krijgt wel eens de griep. Dat komt door een virus. Een virus is een klein 
onzichtbaar iets wat tussen mensen reist. Sommige virussen zijn goed en doen mensen geen kwaad, andere 
virussen zijn slecht en maken mensen ziek. Griep is ook zo’n virus waar mensen ziek van worden. Maar waar 
ook veel mensen vanzelf weer beter van worden. (Weet je nog dat je zelf griep had?) Het Coronavirus is ook 
een griepvirus. Het is eigenlijk gewoon een nieuwe soort griep. Kinderen kunnen het Coronavirus wel krijgen, 
maar worden er meestal niet heel ziek van. Je krijgt bijvoorbeeld koorts en gaat hoesten en vaak gaat het 
vanzelf weer over. 
Heel veel mensen praten nu over het Coronavirus omdat het een nieuw virus is. Het nieuwe Coronavirus kan 
voor sommige mensen wel gevaarlijk zijn. Vooral voor oudere mensen en mensen die al wat zieker zijn. Die 
mensen moeten dus extra voorzichtig zijn dat ze het virus niet krijgen. 
Voor gewone griepvirussen die we al wel kennen hebben onderzoekers een vaccin gemaakt waardoor 
oudere of zieke mensen geen griepvirus meer kunnen krijgen. (net als dat jij wel eens prikjes hebt gehad om 
niet ziek te worden, dat was ook een vaccin voor een ziekte) Maar omdat het Coronavirus een nieuw virus 
is, is er nu nog geen vaccin voor. De onderzoekers zijn natuurlijk wel heel druk bezig om een vaccin en 
medicijnen voor het Coronavirus te maken. Doktoren kunnen in het ziekenhuis nog wel andere dingen doen 
om te helpen. 
Een groot probleem van een virus is dat het van je lichaam naar het lichaam van iemand anders reist zonder 
dat je dat ziet of merkt. Via je handen, of door te niezen of te hoesten kun je het virus aan iemand anders 
doorgeven. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn en er alles aan doen om onszelf en anderen te 
beschermen, zodat zo min mogelijk mensen ziek worden. We willen dat alle mensen goed opletten en zoveel 
mogelijk thuis blijven zodat het virus zich niet te snel verspreidt. Hierdoor hebben de dokters en de 
onderzoekers genoeg tijd om zieke mensen te helpen en medicijnen te maken. Het is belangrijk dat alle 
mensen hier goed op letten. Ook jij kan hier iets aan doen, want jij kan ook helpen: 

• Als je moet hoesten of niezen dan doe je dat in je elleboog. 

• We wassen onze handen vaker: altijd voor het eten of als we ergens binnenkomen of geweest 
zijn. 

• Als je verkouden bent gebruik je een papieren zakdoekje die je kunt weggooien. 

• De scholen zijn voorlopig dicht, zodat kinderen niet ziek worden en het virus door kunnen 
geven aan oudere of al zieke mensen. 

• We blijven zoveel mogelijk thuis zodat we andere mensen niet ziek maken. We kunnen het 
virus namelijk zonder dat we het merken doorgeven. 
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Thuis je werk maken in plaats van op school 

Jullie mogen nu niet naar school maar er moet natuurlijk wel geleerd worden. Daarom hebben 

jullie ouders al twee keer een pakketje opgehaald op school. In dit pakketje zit je werk voor de 

komende tijd en een overzicht van hoe je de dagen in kunt delen. Ook heb je afspraken met de juf 

of meester om via Teams iets uitgelegd te krijgen, je vragen te stellen of gewoon heel even gezellig 

bij te praten. Voor de zekerheid zitten er in jullie pakket ook boeken en (werk)schriften voor de 

periode erna. A.s. dinsdag hopen we dat de regering besluit om de scholen weer te openen maar 

reken er maar niet te vast op! 

Het werken thuis is best lastig en het is ook wel wennen dat de juf of meester je niet meer achter 

je broek zit om door te werken en het af te maken. Vaders en moeders hebben niet altijd tijd om 

iets uit te leggen. Dan kun jij of je ouder contact leggen via Teams. Dan word je geholpen. 

Mochten er thuis te weinig laptops of Chromebooks zijn om allemaal jullie werk te kunnen doen, 

mail dan even naar de juf of meester. 

 

Digitale Luizencontrole 
As woensdag is er volgens rooster weer luizencontrole. Die ochtend wordt jullie de link 

toegestuurd waarmee je op afstand kunt kijken of je last van luizen hebt. De luizenmoeders 

Monique, Marianna, Inge, Joke en Alinda kunnen je eventueel vertellen wat je moet doen 

wanneer je deze kriebelbeestjes op je hoofd blijkt te hebben. De ongevaarlijke straling van 

computers, tablets, chromebooks en de telefoons die je nu veel meer gebruikt verhoogt de 

activiteit van hoofdluizen. 

 

Ter afwisseling 
In deze nare/rare tijd is het goed om ook met u kinderen over de situatie te praten. Zo kunt u de 

angst en onzekerheid bespreekbaar maken. Op de site: kwintessens.nl/start kunt u voor 

iedere dag een mooi verhaal vinden om samen over te praten. Het is er voor verschillende 

leeftijdsgroepen. 

Zapplive-Extra is er iedere middag van 13-15.30 uur. Het live-programma is een alternatief 

lesrooster dat elke middag aanhaakt bij educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder andere 

biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap (Willem Wever, KRO-NCRV) en natuur (Freeks Wilde 

Wereld, VPRO). Tijdens de uitzending komen deskundigen middels videoverbindingen aan het 

woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site en met elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is 

er ook ruimte voor ontspanning en worden tips gegeven hoe je de dagen thuis het beste 

doorkomt. 

 

https://mailing.edg.nl/url.php?info=bzFvNEdqajltNlE0TGo1NzNHQTQ2QmVieW5qTVZYWHZWWjIwMHgxaFRxVkVPMXJXVkJGQzc3NHBSZjRFdW5vbWE5Tmc2V0lKUjNUWU9PbTBKa09FNVhaMm1RYSt6NzRqNloxbUs2OHBzS1VqNVpIeE0vRk43RUtPZTcvTzBwNkVWV3U2eGhKMm1zci82anUzdHA0TWhQUWlPNXdGNm9LYnBBV05BeGpQR0hjPQ==&L=8387&F=H


 

Zitten de meesters en de juffen zich te vervelen? 

Nee! Iedere werkdag maar vaak ook nog op vrije dagen zijn de meesters en juffen hard aan het 

werk. Natuurlijk zijn ze niet de hele dag op school, want ook zij moeten zoveel mogelijk 

thuisblijven. Daar kunnen zij ook aan de slag. Veel kinderen hebben al gezien hoe het huis van juf 

Inge is en wie haar huisgenoten zijn. Verder doen we om beurten ook klusjes in de school. 

Meester Erwin heeft zijn lokaal veranderd. Juf Romy heeft andere spellen en puzzels klaargezet 

voor als jullie weer komen. Juf Hannelore is enorm aan het opruimen en helpt de meesters en 

juffen met het klaarmaken van de lespakketten. Met z’n allen zijn we ook via Teams plannen aan 

het maken voor de periode wanneer jullie wel weer gezellig bij ons op school zijn.  Maar we 

missen jullie wel. De gezellige praatjes, de leuke verhalen, het spelen, de blijde gezichten als jullie 

iets gaan snappen, zelf kunnen doen.  

 

Rare vraag aan alle vaders en moeders 
Willen jullie allemaal een teddybeer in het raam zetten van de voorkant van jullie huis? 
De verdere informatie volgt! 
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