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Beste kinderen,
Iedereen in Nederland heeft het erover: het Coronavirus. Op het jeugdjournaal, op
school en thuis, het lijkt wel alsof we nergens anders over kunnen praten.
De regering heeft besloten om maatregelen te nemen om te voorkomen dat er meer
mensen ziek worden. Waarschijnlijk was jij al heel vaak je handen en nies je in je
elleboog. Verder gaat jullie voetbal, hockey, dansles of andere activiteit ook niet meer
door. Dat is natuurlijk heel jammer.
En jullie scholen zijn dicht. Alleen de kinderen van wie de ouders nodig zijn op hun
werk gaan nog naar school. Dat doen we om ervoor te zorgen dat de mensen die hard
werken om het virus te bestrijden dat ook kunnen doen. Maar het geldt ook voor
kinderen van ouders die nodig zijn om ons leven zo normaal mogelijk te laten
verlopen. Het lijkt op vakantie maar het is het niet. Omdat we elkaar niet ziek willen
maken, kan je je schoolwerk met behulp van je juf of meester nu thuis doen.
De wereld staat op zijn kop. Misschien vind je het spannend, of misschien vind je het
een beetje eng? En misschien denk je wel na over wat jij kan doen om te helpen.
Wij willen je zeggen: er wordt keihard gewerkt om mensen die besmet zijn met het
virus weer beter te maken. Er wordt super goed nagedacht door mensen, die er
verstand van hebben, over hoe we hier samen zo goed mogelijk doorheen komen en
hoe we het normale leven weer op gang kunnen krijgen. Wij hebben veel vertrouwen
dat het ons samen gaat lukken.
We willen jullie ook wat vragen:
Ga met je zorgen of vragen naar je ouders. Op internet staan veel dingen die niet
(helemaal) waar zijn. Als je zelf iets wilt opzoeken over het Coronavirus, luister dan
naar de regering, kijk naar het jeugdjournaal of ga naar de website van bijvoorbeeld
het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dan weet je zeker dat je
geen gekke verhalen te horen krijgt.
Verder snappen we heel goed dat jullie lekker naar buiten willen of willen afspreken
met je vrienden. Ga je naar buiten? Zorg dan dat je altijd 1,5 meter uit elkaar bent en
spreek met niet meer dan 2 vriendjes af. Het allerbeste is nu om samen iets online te
doen. Heb je iets leuks bedacht en wil je dat graag delen? Maak een foto of filmpje,
plaats dat op jouw Facebookpagina en tag de gemeente (@OuderAmstel). Dan kunnen
we jouw idee weer met heel veel mensen delen.

Natuurlijk kunnen jullie ook zelf wat doen. In je eigen familie door wat vaker te bellen
met je oma’s of opa’s. Maar ook door wat aandacht te hebben voor oudere mensen in
de buurt die nu wat vaker alleen zijn. Je maakt iemand al blij met een kaartje of een
tekening in de bus of even zwaaien als je langskomt. Stichting Coherente kan je
hierbij helpen. Daarom kun je jouw kaartje of tekening ook inleveren in de brievenbus
bij Stichting Coherente (Diedrick van Haarlemstraat 3 in Ouderkerk aan de Amstel of
Dorpsplein 60 in Duivendrecht). Zij zorgen dat de kaarten bij de ouderen komen.
In deze tijden is het fijn als we elkaar helpen. Samen komen we hier door heen.
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