Tekst:
‘Corona is verdrietig.’
Corona is een meisje en is 6 jaar oud. Samen met
haar broer en ouders is ze op wintersport
geweest. Ze was lekker een weekje weg in Italië.
Ze heeft geskied, gesleed, sneeuwballen gevechten
gehouden. Ze heeft veel plezier gehad. Haar
vader is astmatisch en heeft minder last in de
bergen.
Ze is nu weer thuis. Haar papa voelt zich niet
lekker. Hij is erg benauwd, heeft hoge koorts en
hoest de hele dag. En nu moeten ze omdat papa
ziek is allemaal thuis blijven. Dat is heel vervelend.
De ziekte die papa heeft is anders dan de griep.
Hij is niet bekend bij de mensen in Nederland.
Daarom zijn er nog geen vechters in het lijf
aanwezig om snel beter te kunnen worden.
Iedereen die aan de deur wat langs brengt moet
op 2 meter afstand blijven. Dat is echt raar.
Na een paar dagen gaat het iets beter met papa.
Maar nu is mama ook ziek geworden. Gelukkig
minder erg dan bij papa. En ook oma is ziek. Zij
ligt in het ziekenhuis op een speciale afdeling. Hier
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werken heel veel mensen en er is heel veel
apparatuur. Zij willen er alles aan doen om de
verspreiding van deze ziekte te vertragen. Alleen
dan kunnen ze alle mensen deze goede zorg geven.
En die zorg is hard nodig.
Er gebeurd nog iets geks deze week. Ineens mag
ze niet meer naar school. Haar papa die weer
naar zijn werk zou gaan moet nu thuis zijn werk
doen. En ook mama moet thuis werken. En zij en
haar ouder broer moeten thuis de opdrachten doen
die ze anders op school deden. Ze zitten nu met
z’n allen aan de keukentafel te werken. Als ze
een vraag heeft moet ze dat aan mama vragen.
Àaar is haar juf nu? Mama begrijpt helemaal
niet hoe ze het normaal doet op school!
Nog erger is dat ze nu iedereen weer beter is nog
steeds niet met haar vriendjes en vriendinnetjes
mag spelen. Ook al heeft zij nergens last van.
Papa zegt dat de kinderen net als iedereen de
ziekte over kunnen brengen. En dat zou heel erg
zijn. Als iedereen tegelijk ziek wordt is er niet
genoeg zorg voor de ernstig zieke mensen zoals
oma. Met oma gaat het gelukkig weer beter. Ze
ligt nog wel in het ziekenhuis. Ook daar mag ze
niet heen.
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Ze heeft besloten om maar veel kaartjes te
sturen naar aan vriendjes en vriendinnetjes. En ze
krijgt ook veel post terug. Daar wordt ze wel een
beetje blij van. En als iedereen goed luistert naar
de regels zal het allemaal snel weer wat beter
worden. En misschien mag ze dan opa en oma
weer bezoeken.
	
  

Tien vragen bij de tekst:
‘Corona is verdrietig.’
1. Àaar is Corona op vakantie geweest?
2. Met wie is Corona op vakantie geweest?
3. Àat heeft Corona allemaal op vakantie
gedaan?
4. Àelke ziekte verschijnselen heeft papa? Noem
er drie.
5. Hoeveel meter afstand moet er zijn tussen
personen?
6. Àie worden er na papa ziek? Noem er twee.
7. Mag Corona nog naar school?
8. Àat stuurt Corona naar haar vriendjes en
vriendinnetjes?
9. Àaar moet iedereen goed naar luisteren?
10. Àie wilt Corona graag weer kunnen bezoeken?
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