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CORONA EN EMOTIE GROEP 7 EN 8  THUISONDERWIJS 
 
Corona, het is ook onder kinderen het gesprek van de dag en bij sommige kinderen 
heerst angst. Het is dus belangrijk dat u het onderwerp bespreekt, op een rustige en 
voor kinderen behapbare manier.  
 
Eerst enkele belangrijke tips! 
 

 

TIPS 
 

1.  Inventariseer de kennis en mogelijke angst 
Ga op een geschikt moment na wat uw kind al weet en eventueel: waar het bang 
voor is. Probeer tijdens het gesprek die angst zoveel mogelijk weg te nemen, door 
feiten te geven en te wijzen op de Heere Die alles bestuurt en tot wie we om 
bescherming mogen bidden. 
 

2.  Zorg dat uw kind zich kan uiten  
Ieder kind verwerkt emoties anders. Het ene kind praat makkelijk, het ander uit zijn 
emoties liever op een creatieve manier, in de vorm van een tekening bijvoorbeeld. 
Bied die mogelijkheid. 
 

3. Zelf doen 
Vertel wat je kind zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen wassen, 
niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken, afstand houden. 
Maar het is ook heel belangrijk om een goede conditie te hebben. Daarom: op tijd 
naar bed, niet te lang achter de computer, veel buitenlucht, vitamine C innemen. 
De normale gezondheidsmaatregelen dus in acht nemen.  
 

4.  Geef vertrouwen 
Blijf zelf heel rustig. Houd uw eigen emoties onder controle en voorkom dat het 
alleen nog maar over het coronavirus gaat, want dat maakt de situatie alleen maar 
heftiger.  
Geef de informatie die uw kind emotioneel aankan. Uw kind moet weten waar het 
aan toe is. Wijs vooral op de Heere Die alles bestuurt en aan Wie we om 
bescherming mogen vragen.  
 

5.  Samen actief zijn  
Dit zorgt voor verbinding en een veiligheid. Maak samen een puzzel of speel een 
spel. En dan het liefst een spel waarin je moet samenwerken zonder dat er 
winnaars of verliezers zijn.  
 

 
Lekker even van je af kleuren! 
Ontspanning en afleiding is juist in deze tijd extra nodig. Rustig en toch 
geconcentreerd kleuren helpt daarbij!  
We hebben enkele voorbeelden van (volwassen) kleurplaten opgenomen. U kunt zelf 
nog meer voorbeelden uitkiezen. 
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Leestekst:  ‘Waarom niet naar school?’ 
 
Het is heel belangrijk dat uw kind begrijpt waarom alle maatregelen in acht genomen 
moeten worden. Dat geeft duidelijkheid. Dat is belangrijk, want onduidelijkheid maakt 
onnodig ongerust.  
Daarom is hieronder een leestekst opgenomen waarin een deel van de toespraak 
van premier Rutte staat. Ook is een eenvoudige grafiek toegevoegd die nóg meer 
duidelijkheid geeft aan kinderen die vooral visueel zijn ingesteld.   
Enkele vragen zorgen ervoor dat de inhoud van de tekst en de grafiek nog beter 
begrepen wordt. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn dat uw kind de vragen 
zelfstandig kan beantwoorden en opschrijven. Vooraf geeft u aan dat u de 
antwoorden graag wilt zien om ze even samen te bespreken.  
 
Antwoorden: 
1. IC betekent Intensive Care ( Intensieve Zorg = speciale zorg met allerlei apparaten) 

2. Ongeveer 1200 IC-plaatsen  (Dit aantal is inmiddels opgehoogd) 

3. Veel meer dan 3000 IC-bedden 

4. De ziekenhuizen kunnen dat niet aan. Er moeten dan nog veel meer mensen sterven. 

5. Ongeveer 1500 

6. Om nog meer IC-plaatsen erbij te krijgen.  

7. In de maand september of oktober 

8. Nee, het is beslist niet zeker. Alleen de Heere weet hoe het zal gaan. 

9. De mens denkt: Zó gaat het (op zich niet verkeerd), maar God bestuurt alles zoals Hij dat  wil en heeft 

bepaald. 

10. Het gebed of Hij de maatregelen wil zegenen.  

11. Een nieuw hart, want dan mogen we bij ons sterven altijd bij de Heere zijn. 

 
Iets voor een ander doen 
Aandacht geven aan mensen die eenzaam is ook heel goed om emoties te uiten en 
te stroomlijnen.  

 Kinderen in deze leeftijd kunnen heel goed een briefje schrijven aan iemand die 

eenzaam is. Het is verrassend hoe zij daarbij – indien gewenst – een passende 

Bijbeltekst kunnen vinden. Enkele voorbeelden treft u hieronder aan. 

 Deze tekst kan ook met mooie letters op een witte kaart geschreven worden. Het 

letteren is in momenteel.  

 Ook kunnen kinderen zelf een tekening maken van bijvoorbeeld een boeket 

bloemen. Tip: teken alleen de bloemen heel groot en voeg (indien gewenst) 

daarna wat stelen en blaadjes bij. Een paar woordjes erbij (en natuurlijk de naam) 

doen het heel goed! 

 Ten slotte zijn wat voorbeelden van kleurplaten toegevoegd.  
 
 

 
Een gedeelte van deze lesbrief is (al of niet gewijzigd) met toestemming overgenomen uit ‘Omgaan met Corona’- 
Sociaal emotioneel, uitgeverij Malmberg, ‘s- Hertogenbosch 
 

De kleurplaten zijn slechts als voorbeelden opgenomen. Via Google zijn er genoeg te vinden. Let u daarbij op 
mogelijke auteursrechten? 
 

NB Informatie over wat een virus is, treft u aan in de lesbrief voor de groepen 5 en 6  
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Werkblad kopiëren 

Waarom niet naar school?  

Jij vraag natuurlijk; Waarom mag ik niet naar school en naar de kerk? Waarom 
moeten we afstand van elkaar houden?  
Weet je wie dit duidelijk heeft uitgelegd?  Onze minister-president Rutte. Hij deed dat 
in zijn toespraak tot ons hele volk op 16 maart 2020.  
Het stukje waarin hij de maatregelen uitlegt, volgt nu.  
De moeilijkste woorden hebben we direct tussen haakjes voor jou uitgelegd. 
 

 

De realiteit (werkelijkheid) is, dat het coronavirus onder 

ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. 

 

Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit (oplossing 

voor) deze zeer moeilijke situatie. 

De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel 

van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal 

raken. 

Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. 

En wat zij ons ook zeggen, is dat we (…) de 

verspreiding van het virus kunnen afremmen. 

Dat moet ik uitleggen.  

 

We proberen met maatregelen de piek  (het hoogtepunt) 

in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode 

(zie de grafiek). 

 

Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, 

bouwen we immuniteit op (gewapend-zijn tegen het virus, omdat je het al een keer gehad 

hebt en je lichaam antistoffen heeft opgebouwd) ) en zorgen we dat de zorg het aankan. 

Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de 

intensive care afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende 

capaciteit (ruimte) is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn. 

 

Het 2e scenario (mogelijkheid) is dat we het virus onbeheerst zijn gang laten gaan. 

Daarmee zou ons zorgsysteem in de piek (tijdens het hoogtepunt) van de besmetting 

volkomen overvraagd worden, waardoor er niet genoeg capaciteit zou zijn om 

kwetsbare ouderen en andere patiënten met een hoog risico te helpen. Dat moeten 

we uiteraard koste wat kost voorkomen. 

 

Tot zover een deel uit de toespraak van minister president Rutte. 

Op het volgende blad is in een grafiek getekend wat de verplichte maatregelen ons Gods zegen (!) tot 

gevolg kúnnen hebben. 

 

  

Premier Rutte              
tijdens zijn toespraak 

op 16 maart 2020 
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Vragen bij de grafiek 
 

1. Mensen met ernstige corona-verschijnselen hebben het vaak erg benauwd. In het 

ziekenhuis moeten zij aan een beademingsapparaat op de IC-afdeling. Wat 

betekent IC? Wat is dat in het Nederlands?  

2. Voor de staande (verticale lijn) zie je de getallen van het aantal IC-plaatsen staan 

(1000, 2000, 3000).  

Hoeveel Intensive Care-bedden zijn er volgens deze grafiek in de Nederlandse 
ziekenhuizen? Zie de liggende stippellijn.  

3. Hoeveel IC-bedden zijn er – volgens deze grafiek - nodig als er helemaal geen 

maatregelen worden getroffen? Zie de rode lijn van ‘geen bestrijding’.  

4. Kunnen de ziekenhuizen dat aan? Welk gevolg heeft dat? 

5. Hoeveel IC-bedden zijn er – volgens deze grafiek – nodig als alle maatregelen 

van de regering heel goed worden opgevolgd? 

6. Wat proberen de ziekenhuizen en de regering dus?  

7. In welke maand zou de coronaziekte – volgens deze grafiek – voorbij kunnen 

zijn? 

8. Is het zéker dat alles volgens deze grafiek zal gaan? Waarom? 

9. Wat betekent het spreekwoord:  De mens wikt, maar God beschikt?  

10. Wat is daarom nodig? 

11. En wat is het allerbelangrijkst? 
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Lekker van je af kleuren 
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Zelfgemaakt kaartje sturen - Letteren -  kleuren 
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