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Creatief in tijden van corona
Willen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan?
Dan moeten we samen de maatregelen opvolgen.

Eerst beginnen we met het slechte nieuws. Maak zeker de taken
die je van school krijgt. Het is
belangrijk dat je voldoende voor
school werkt. Anders wordt je
achterstand te groot. Bouw elke
dag een uurtje lezen in. Het is
het moment om uit te zoeken
van welke boeken je houdt. De
bib is gesloten. Maar misschien
kan je met je klasgenoten boeken
ruilen? Weet je niet wat je nog
kan doen? Begin aan de lenteschoonmaak. Geef je slaapkamer
een grondige beurt. Was plastic
speelgoed af. Steek kledij waarin
je niet meer past in een zak. Controleer of je stiften nog werken
en sorteer ze. Doe wat kleine
klusjes.

Dan kan je een schilderij maken.
En wie graag kookt, kan misschien
koekjes bakken. Schrijf een verhaal
of maak een strip. Er is zoveel leuks
te verzinnen!

Planning
Stel sowieso een planning op. Doe
dat samen met je ouders. Zorg
ervoor dat de dag goed is ingedeeld.
Wissel af tussen activiteiten die
moeten en mogen, die minder leuk
en tof zijn. Zo blijf je gemotiveerd.
Ja, het zullen geen gemakkelijke

weken worden. Ja, je zal je vervelen.
Je zal soms boos en triest zijn. Je zal
je vrienden missen. Maar bedenk
dat je levens redt door voorzichtig te
zijn. Zeker nu moeten we goed voor
elkaar zorgen.

Veel succes!

Leuke activiteiten
Doe activiteiten waar je vrolijk van
wordt. Ga naar buiten en speel!
Maak een lange wandeling. Fiets
een blokje om. Dat kan gerust. Maar
blijf de regels goed opvolgen. Je handen was je beter zorgvuldig. Sta niet
te dicht bij elkaar en vermijd drukke plaatsen. Hou je van knutselen?

>>> Ook deze meisjes maken er het beste van! (Foto's Nele Declercq)

