


Hallo! Ik ben Lin. Ik ben 8 jaar. De voorbije weken kon ik, net zoals jij, 
niet naar school gaan. Ik bleef dus 'in mijn kot' samen met mijn mama, 
mijn papa en mijn broertje Mil. M) ^ ^ 
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Ik vind het thuis eigenlijk best wel fijn. We spelen veel spelletjes, kijken 
samen televisie en gaan op berenjacht. Alleen jammer dat we niet naar 
het speelpleintje mogen gaan. En de zwemles gaat ook al weken niet 
door. 



Thuis mijn schoolwerk moeten maken, vind ik niet zo fijn. Ik ben vaak 
afgeleid door mijn kleine broer. Hij maakt veel lawaai en stoort me als 
ik probeer te werken. En eigenlijk mis ik mijn juf ook wel. Mama en 
papa helpen mij goed, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. 



Gelukkig kunnen we soms videobellen met de hele klas. Dan is het een 
beetje zoals in de kring op school. We vertellen over wat we thuis zoal 
doen en hoe het huiswerk loopt. 



Mijn beste vriendinnetjes stuurt me soms ook een filmpje. Haar mama 
maakt dat met haar smartphone en stuurt het dan naar mijn mama 
door. Ik kreeg ook al een kaartje van mijn hulpjuf. 



Ik ben wel heel blij dat ik binnenkort terug naar school mag, ook al is 
het nog niet helemaal zoals voordien. Ik begin me hier thuis soms een 
beetje te vervelen. ^ / 



Ik vind het ook wel superspannend! Hoe gaat het zijn om iedereen 
weer terug te zien? En wat gaan we allemaal moeten doen om het 
veilig te houden? Het coronamonster is nog niet verslagen ... 



Mijn juf heeft gezegd dat ze ons nog niet alles kan vertellen, want dat 
ze zelf nog niet weet hoe het precies gaat zijn in de klas. Slimme 
mijnheren en mevrouwen houden het coronamonster goed in het oog. 
Zij beslissen wat de mensen in ons land al mogen doen en wat nog niet. 



Eén ding is alvast zeker. We gaan niet met zijn allen terug naar school. 
Bij mij wil dat zeggen dat ik terug naar school ga, maar Mil nog niet. Hij 
zit in de kleuterklas. Hij blijft bij mama, want zij werkt nu thuis. Bij mijn 
vriendinnetje is dat anders. Haar ouders werken in het ziekenhuis. Haar 
kleine zus moet dus naar de opvang. 



Mijn juf heeft me ook al verteld dat ze waarschijnlijk met een 
mondmasker naar school gaat komen. Dat moet zo voor de veiligheid. 
Als ze ziek moest zijn en dat zelf niet weet, kan ze ons niet besmetten. 
En omgekeerd is ook zij beter beschermd tegen het coronamonster. 
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We zullen ook nog heel vaak onze handen moeten wassen. Wanneer 
we 's morgens in de klas komen, voor we iets eten, na de speeltijden, 
na het toiletbezoek en wanneer we weer naar huis gaan. Het is 
belangrijk dat we dit goed doen, dan krijgt het coronamonster minder 

o 
kans om toe te slaan. ^ 
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We krijgen ook vaste plaatsen, ver genoeg uit elkaar. Net zoals in de 
winkel en op straat, moeten we proberen om 1,5 meter uit elkaar te 
blijven. Dat gaat in het begin misschien een beetje raar doen, maar de 
juf zegt dat het wel went. 



Ook op de speelplaats mogen we voorlopig niet meer met zijn allen 
samenspelen. Gelukkig zit mijn vriendinnetje in dezelfde klas. Wij 
kunnen dus nog wel samen iets leuks doen, als we maar afstand 
houden. 



Oh, wat ben ik benieuwd naar wat gaat komen en naar wat we allemaal 
nog gaan leren. Ik heb al keiveel zin in lezen, schrijven en rekenen. Het 
kriebelt al behoorlijk in mijn buik! Bij jou ook? 


