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CORONA EN EMOTIE   groep 1 en 2 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 voor 
kleuters behapbare manier.  
 
Eerst enkele tips hierbij. 
 

 

TIPS 
 

1 Inventariseer de kennis en de angst van uw kind  

Inventariseer op een geschikt moment wat uw kind al weet en eventueel: waar het 

bang voor is. Probeer tijdens het gesprek die angst zoveel mogelijk weg te nemen, 

door bijvoorbeeld onjuiste gedachten te ontkrachten en door feiten te geven.  

 

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 mogelijkheden.  

 

3. Inlevingsvermogen  

Kinderen zijn heel invoelend, en een verhaal over een ander kind dat min of meer 

hetzelfde meemaakt, zoals in dit geval het verhaal van Lars, zorgt voor herkenning. 

Het geeft kinderen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. 

 

4. Gebed om bewaring  

Leg uit dat de Heere alles bestuurt en dat we hem altijd mogen vragen om Zijn 

bewaring. 

Vertel wat uw kind zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen wassen, 

niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken. Ook op tijd naar bed 

gaan, niet te lang achter de computer zitten en bezig zijn in de buitenlucht is heel 

belangrijk. Denk ook aan een goede weerstand, bijvoorbeeld door veel fruit eten en 

het gebruikt van vitamine C .  

De Heere kan deze middelen zegenen.  
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Tekst en bespreking  
Om uw kind hierbij te helpen, hebben we allereerst een verhaal opgenomen dat de 
basis kan vormen voor een gesprek.  
Lees het bijgesloten verhaal ‘Lars voelt zich ziek’ voor.  
De strekking van de tekst is dat Lars denkt dat hij ziek is, maar uiteindelijk is hij dat 
gelukkig niet.   
Praat na het verhaal over ziek zijn of juist over denken (bang zijn) dat je ziek bent en 
leg de link naar het Coronavirus. Gebruik daarbij ook de tips uit het kader.  
Zorg dat uw kind zich gehoord voelt.  
Behandel eventueel ook woorden die nu volop in het nieuws zijn. Als u uw kind de 
betekenis van een woord leert, schept dat duidelijkheid. 
 
Kleurplaat 
En omdat sommige kinderen misschien meer gebaat zijn bij een andere insteek, 
hebben we ook kleurplaten over ziek-zijn toegevoegd. Want ook lekker kleuren, en 
dan misschien komen met aanvullende vragen over wat nu eigenlijk gaande is, kan 
voor sommige kinderen een prima manier zijn om zich te uiten.  
Kleuren is niet alleen goed voor de fijne motoriek, maar het is ook een makkelijke 
manier om je te uiten.  
Tijdens het kleuren komen er vaak hele fantasieën los. Het is dus goed mogelijk dat 
er tijdens het kleuren vragen opborrelen, die u samen met uw kind kunt bespreken.  
Aan de manier van inkleuren kunt u ook aflezen hoe de gemoedstoestand is van uw 
kind: kleurt het rustig en heel beheerst of krast hij/zij er maar wat op los. 
 
Iets doen voor een ánder! 
Het is emotioneel én pedagogisch heel belangrijk dat een kind in moeilijke tijden ook 
aan anderen denkt. 
U kunt vragen of uw kleuter zélf iets wil tekenen voor opa of oma, of voor iemand 
anders die het heel fijn zal vinden. Wellicht kan uw kind al de eigen naam schrijven 
daarbij! U kunt ook zelf de betekenis van de tekeningetjes erbij schrijven.  
Ook kunt u mooie kleurplaten laten inkleuren 
 
 

 
Een gedeelte van deze lesbrief is met toestemming (al of niet gewijzigd) 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? 
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Voorleesverhaal 
 

Lars voelt zich ziek 
  
Lars hoort zoveel over Corona, een besmettelijke ziekte. 
En er gebeuren steeds zoveel vreemde dingen. Hij mag niet eens naar school. Hij 
mag niet meer bij oma en opa komen. Hij moet steeds zijn handen wassen. Er 
komen helemaal / bijna geen andere mensen meer in huis. 
Lars voelt zich ziek, zwak en misselijk. Soms moet hij kuchen of hoesten en denkt: 
Heb ik corona? 
Moeder zegt: Ik bel de dokter wel even. Die kan je onderzoeken.  
 
Vandaag is het zover. Om twee uur moet Lars bij de dokter zijn. 
Moeder kleedt hem goed aan. Sjaal om zijn hoofd en voor zijn mond.  
Aan de hand van zijn moeder stapt hij de wachtkamer binnen. 
Lars zit nog maar net of hij hoort een vriendelijke stem: Lars, je mag binnenkomen, 
hoor.  
Moeder en Lars lopen achter de vrouw aan. 
Ze stappen een klein kamertje binnen. Dag Lars, ik ben jouw dokter. Dokters zorgen 
altijd goed voor de mensen. Ook voor jou. Ik ga je even onderzoeken om te weten of 
alles goed met je is.  
Uh ja… uh oké, stamelt Lars.  
De dokter gaat achter een tafel zitten en wijst naar een lege stoel. Daarop mag Lars 
gaan zitten. Vertel eens Lars, heb je ergens last van?  
Uh, hoe bedoelt u? vraagt Lars met een klein stemmetje.  
Ben je weleens misselijk of duizelig of heb je bulten op je lijf?  
Ja, ik heb bulten gehad! zegt Lars.  
Was dat erg? Gingen ze vanzelf weer 
weg? vraagt de dokter.  
Ja, het waren muggenbulten, maar ze 
jeukten enorm en ik heb er een paar 
opengekrabd.  
Dat moet je nooit doen! zegt de dokter. 
Je moet die bulten met rust laten of ze 
verzorgen met zalf. Dan zijn ze zo weg. 
Dat zei moeder ook, zegt Lars, ze heeft 
mijn buik, die helemaal onder de bulten 
zat, ingesmeerd met zalf zodat het niet 
meer jeukte. 
Slim, zegt de dokter. Ik schrijf wel een 
recept voor zalf uit. Dan heb je het in 
huis voor de volgende keer. 
Ik heb nog een paar vragen aan mama. 
… Heeft Lars het afgelopen jaar 
mazelen, griep of waterpokken gehad? 
Nee, antwoordt mama.  
Lars, lig je weleens te rillen in je bed? 
Nee, zegt Lars.  
Heb je soms last van een bloedneus? Nooit, zegt Lars blij.  
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Mooi zo, zegt de dokter.  
Ze loopt naar Lars en haalt een rond plaatje van haar nek, waar een slangetje met 
twee uiteindes aan zit. Dit ding heet een stethoscoop, legt de dokter uit.  
Zij stopt de twee uiteinden in haar oren en drukt het ronde plaatje op de borst van 
Lars. Ze zegt: Haal maar rustig adem, in-uit-in-uit.  
Lars doet precies wat hem wordt gevraagd.  
Ik hoor dat je prima longen hebt, zegt de dokter.  
Dan mag je nu je mond wijd opendoen.  
Lars doet zijn mond zo ver mogelijk open. 
Zeg eens: Aaaah. Lars doet het. 
Mooi zo! 
De dokter schijnt met een lampje naar binnen.  
Je keel is prachtig roze, zegt ze.  
Is dat goed? vraagt Lars.  
‘Dat is heel goed, antwoordt de dokter.  
Blij roept Lars: Hoera! 
 
Even later komen ze thuis. Lars voelt zich al veel beter en denkt: Gelukkig, ik heb 
geen Corona. 
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Voorbeelden van wenskaarten 
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  Voorbeelden van kleurplaten 
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