Aan de leerlingen van alle basisscholen in het Westland

Westland, 24 maart 2020
Beste jongens en meisjes,
Je bent nu al een week niet naar school geweest en dat is heel raar, want het is geen
vakantie. Je ouders werken misschien wel thuis en ook broers en zusjes gaan niet naar
school. Je mag niet bij oudere mensen op bezoek. Je kan niet naar je sportvereniging of
toneelles. Het coronavirus heeft de wereld ‘op z’n kop gezet’ en ook jouw wereld.
Ik begrijp dat het een vreemd e situatie is en dat het je misschien ook wel een beetje bang
maakt, dat is logisch. Ik maak me ook zorgen en tegelijkertijd proberen heel veel me nsen
net als ik er voor te zorgen dat we zo snel als mogelijk weer op een normale manier de
dingen weer doen zoals we dat gewend waren. Laat je dus niet bang maken met
paniekberichtjes en foto’s. De écht belangrijke informatie hoor je van de minister op T V,
van je ouders of verzorgers of van je meester of juf.
Heel veel mensen werken er keihard aan dat alles weer zo snel mogelijk gewoo n wordt.
En dat gaat ook lukken! Maar dan moeten we ons wel allemaal aan de regels houden! Dat
geldt ook voor jou. Natuurlijk kan je wel even buiten spelen, maar niet met alle
buurtkinderen in dezelfde speeltuin. Houd afstand 1,5 meter. Dat is allebei je armen
uitstrekken en dan elkaar niet aanraken! Zorg ook dat je veel vaker dan normaal je handen
wast! Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat zo weinig mogelijk mensen ziek
worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.
Wees ook lief en zorgzaam voor anderen. Natuurlijk thuis tegen je ouders en eventuele
broers en zussen, je moet er met elkaar ook een prettige tijd van maken. . Misschien heb
je ook tijd een mooie tekening of brief te maken en die in de brievenbus bij oudere
mensen te doen. Zij krijgen namelijk nu helemaal geen bezoek meer en zijn vast blij met
een brief of kaart van jou. Bel, app of facetime als het kan met je opa of oma. Zwaai een
keertje extra als je langs loopt of maak een mooie tekening met stoepkrijt bij oudere
mensen voor de deur.
Als we allemaal goed samenwerken gaat het ons lukken het coronavirus te bestrijden. En
als je soms bang of verdrietig bent, praat daar dan over met je ouders of familie, want van
somber worden of je zorgen maken wordt het niet beter.
Ik weet vast en zeker dat jullie net als ik graag snel alles weer normaal willen laten zijn .
Met elkaar gaan we daar voor zorgen. Ik kan alle steun gebruiken en ik reken ook op jullie!
Zet ‘m op en succes.
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