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Veenendaal, 7 april 2020 
 
Geachte ouder(s), 
 
Uw kind kan het moeilijk hebben in deze tijd van Corona. Alles is anders dan anders. Het mag niet 
naar school, maar moet wel thuis voor school werken. Moeder is ook juf geworden. Misschien is 
vader thuis. Hij kan niet naar zijn werk. Moet misschien thuis werken. Is wellicht ook meester.   
Het gezin kan niet (of af en toe) naar de kerk. Er wordt thuis geluisterd of preek gelezen.  
Misschien is iemand in de familie ziek. Het kan zijn dat oma of opa of een andere geliefde corona 
heeft, in het ziekenhuis ligt, of misschien gestorven is. Al met al diep ingrijpende zaken voor u en 
voor uw kind. Dat moet allemaal emotioneel verwerkt worden.  
 
Lesmateriaal 
Deze lesbrieven zijn bedoeld om uw kind daarbij te helpen. Wij bieden lesmateriaal aan waarmee 
uw kind aan het werk kan. Ook geven wij u wat eenvoudige tips over de manier waarop u uw kind 
kunt helpen. De volgende lesbrieven1 bieden wij als KOC Diensten u gratis aan. 
- Waarom is het stil geworden?  - Bijbelse inkadering -  (voor)leesles met vragen   
- Lesbrief Corona en emotie - groep 1 en 2 
- Lesbrief Corona en emotie - groep 3 en 4 
- Lesbrief Corona en emotie - groep 5 en 6  (extra aandacht voor het virus zelf) 
- Lesbrief Corona en emotie - groep 7 en 8  (extra aandacht voor het waarom van de 

maatregelen) 
 
Indeling 
Elke lesbrief heeft ongeveer de volgende opbouw: 

• Belangrijke algemene tips voor u als ouder(s) 

• Korte toelichting op de onderdelen van deze lesbrief 

• Een (voor)leesles -  informatie en aanleiding tot vragen stellen  

• Tips voor creatieve mogelijkheden om emoties te uiten 

• Aandacht voor de ander – iets maken voor iemand die oud, eenzaam en/of ziek is – om het kind 
af te leiden van zichzelf en een ander blij te maken. 

 
We hopen dat de inhoud van de lesbrieven positief en als goed bruikbaar voor uw kind wordt 
ervaren in de huidige omstandigheden. Van harte sterkte en wijsheid toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
A.R. Bronkhorst,  

Raad van bestuur 

 
1 Wij raden u aan ook lesbrieven in te zien voor de groepen die niet de groep van uw kind zijn. U krijgt dan de 

gelegenheid om ook informatie en bruikbaar materiaal uit de andere lessen te halen. 


