
Schoolnieuws in coronatijd       24/03/2020 

De lente is in het land. De bloemen laten hun mooiste kleuren zien, de bloesems tooien de lucht 

zacht roze, … maar toch is het een andere lente. Een virus hangt in de lucht! Het coronavirus heeft 

onze levens allemaal een beetje door elkaar geschud. Daarom moeten jij, jij, jij, jij en ik er iedere dag 

het beste van maken en hopen dat alles weer wordt zoals het was.  

De stilte, de stilte, … de school straalt rust uit. Geen joelende kinderen op de speelplaats, geen 

gewiekste toiletbezoeken, geen denkende hoofden, geen oplopende discussies, geen flitsende 

smartboarden, geen rode pennen, geen spelende lachende kinderen, geen moeilijke opdrachten… 

Alleen maar de stilte op school.  

Dit voelt niet goed, dit is niet normaal. Een school moet draaien. Een school moet leven en kinderen 

een houvast bieden. Samen leren en leven geeft elk kind de kracht om vol te houden en verder te 

groeien. Hopelijk doen we dit binnenkort terug samen.  

Maar nu, kinderen houd vol en 

probeer elke dag toch een beetje 

school bij jou thuis te brengen. 

Maak je opdrachten en 

bingeloefeningen. De juffen en 

meesters hebben dit voor je 

klaargezet. Maak samen met je 

ouders een planning. Dit helpt om 

de routine er in te houden.  

Kinderen , hier nog enkele tips om je dag goed door te komen: 

*Lees zoveel je kan, alleen, luidop, stil, in koor, in dialoog, in stukjes, per pagina, … vertel je verhaal 

door, maak er zelf een vervolg op, schilder of teken een afbeelding erbij, scheur de gepaste letters uit 

de kranten en maak een mooie lange zin ermee, … 

*Speel veel binnen en buiten. Bouw een mooie toren of een gebouw met de keukenpotjes. Beperk 

schermtijd voor klein en groot. Kook eens samen, bak koekjes met deeg of zand, maak een mooi 

spandoek, … 

*Maak een paasboom! Plaats de takken in water zodat ze tot bloei 
kunnen komen. Maak papieren bloemen, hartjes, lintjes ... Telkens er 
iets moois gebeurt, wordt er iets van versiering aan de boom 
toegevoegd. Bijvoorbeeld:  
- Je beleeft samen een mooi moment  

- Jullie schrijven een kaartje naar iemand die alleen is   

- Er komt goed nieuws  

- Een lintje als teken dat jullie denken aan wie alleen is  

- Een lintje als teken dat jullie aan je vrienden en familie denken  

- Een hartje om te danken voor iedereen in de zorgsector  

- …  
 



Met Pasen heb je een echte lenteboom in huis… 

*Handige websites:  

https://www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-in-tijden-van-corona-7-tips 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus#luister 

https://awel.be/ongerust-door-het-nieuws 

https://www.xnapda.be/ 

https://www.ketnet.be/karrewiet/ 

 

Houd de moed erin kinderen en doe je best.  

Juf Annemie 
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