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Beste kinderen,

Zoals jullie weten zijn er in Nederland mensen 
besmet met het coronavirus. Je kunt ziek worden 
van het coronavirus. Het is een soort griep. Het is 
niet zo erg om het te krijgen als je jong en gezond 
bent. Maar voor ouderen en mensen met een zwakke 
gezondheid kan het heel gevaarlijk zijn. Als zij ziek 
worden, moeten ze naar een speciale afdeling in het 
ziekenhuis. Als heel veel mensen tegelijkertijd ernstig 
ziek zijn, zijn er niet genoeg bedden, verpleegkundigen 
en dokters om de mensen te behandelen.

We moeten er daarom samen voor zorgen dat het 
virus zich niet zo snel verspreidt. De regering heeft 
maatregelen genomen die ons daarbij helpen. De 
scholen zijn tot en met 6 april gesloten. Alleen als 
je ouders of verzorgers belangrijk en onmisbaar werk 
hebben, mag je naar school. Bioscopen, restaurants en 
sportverenigingen zijn ook gesloten. Eigenlijk zijn alle 
plekken gesloten waar veel mensen bij elkaar komen. 
Op die plekken is de kans op besmetting het grootst. 

Het is allemaal best ingrijpend wat er gebeurt, ook 
voor jullie. Ik snap dat heel goed. Je kunt nu niet 
naar school, maar de juffen en meesters verzinnen 
vast leuke en leerzame opdrachten die je thuis kunt 
maken. 

Thuis kun je ook leuke en lieve dingen doen. Je kunt 
bijvoorbeeld een kaartje sturen naar een familielid 
dat je nu niet kunt bezoeken. Of je kunt een boek 
lezen. Of bijvoorbeeld iets schrijven over wat je ziet 
en meemaakt in deze bijzondere tijd. Als het goed 
weer is, kun je wel buitenspelen. Maar vraag voor de 
zekerheid even aan je ouder(s) of verzorger(s) of dat 
mag.

Bedankt dat je deze brief wilt lezen! Laat deze brief 
aan zoveel mogelijk kinderen en volwassenen lezen. 
Als we ons allemaal aan de regels houden, dan helpt 
dat enorm. Ik reken op jullie hulp!
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‘Als we ons allemaal aan de 
regels houden, dan helpt dat 

enorm. Ik reken op jullie hulp!’


