
Brief voor de kinderen uit de hogere groepen..

Beste kinderen van de De Bron,

Jullie hebben de afgelopen weken natuurlijk veel gehoord over het Coronavirus.
Je maakt voor het eerst van je leven mee dat er allerlei bijzondere maatregelen
worden genomen.  Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan, dat je
even niet naar oma of opa mag of dat je thuis moet blijven als je verkouden bent.

Waarom gebeurt dat?
We willen graag met elkaar voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk
naar het ziekenhuis moeten.

Daarom kun je dus ook een tijdje niet naar school. Dat is tijdens een vakantie wel leuk, maar nu
eigenlijk niet. De reden is dat we niet willen dat we elkaar (tegelijkertijd) ziek maken.

Misschien maak je je zorgen over wat er gebeurt. Dat begrijpen we (en je ouders/verzorgers) en is
heel normaal, maar… je mag weten dat wij volwassenen er alles aan doen om het zo snel mogelijk
weer ‘normaal’ te laten worden.  Toch zal dat best even duren..

Wij, juffen en meesters van school, werken hard om ervoor te zorgen dat jullie kunnen volgen ‘op
afstand’. Dus niet op school, maar thuis met spullen van school.  Vandaag hebben jullie zelf of je
ouders/verzorgers dit alles opgehaald.

We hopen dat je mee aan de slag kunt en natuurlijk verwachten we ook dat je het schoolwerk
maakt. Dat is belangrijk voor jou. We gaan samen ons best doen en er is overleg en contact met
jouw juf of meester mogelijk.

O ja. Laat je niet gek maken door alle paniek-berichten , want niet alles klopt en het helpt ook niet.

Belangrijke informatie hoor je van de ministers, de minister president,  je meester of juf en
natuurlijk je ouder(s). Hopelijk kunnen we jullie allemaal snel weer zien!

Met vriendelijke  groet,

Meester Martijn (namens alle meesters en juffen)

Hieronder nog een liedje.  Je kent het vast wel!

Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer.
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,  rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn  al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,  als jij je ogen sluit.


