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Beste kinderen,
Jullie zien en horen natuurlijk heel veel berichten over het corona-virus. Op het Jeugdjournaal, van jullie ouders en via sociale media. En misschien heb je gisteren op televisie
de toespraak van premier Mark Rutte gezien.
Bijzondere maatregelen
Premier Rutte vertelde dat het corona-virus in Nederland is en daar voorlopig wel zal
blijven. Maar hij zei ook dat we de verspreiding kunnen afremmen. Daarom nemen we
hele bijzondere maatregelen. Hiermee proberen we te voorkomen dat er veel mensen
ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten. Daarom zijn sportwedstrijden
afgelast en blijven alle scholen dicht, in ieder geval tot 6 april. Ook sportclubs, het
Twentebad, restaurants en bioscopen zijn dicht.
Zorgen
Dat je niet naar school hoeft is tijdens een vakantie wel leuk, maar nu eigenlijk niet.
Ik kan me voorstellen dat je je best zorgen maakt. En dat je er met je ouders en
vrienden en vriendinnen over praat.
Kaartje sturen
Misschien vraag je je ook af of je nog iets nuttigs kunt doen nu je thuis moet blijven.
Van school krijg je vast opdrachten en je kunt je kamer een keertje opruimen. Maar als
je nog tijd over hebt is het misschien een idee om een brief, kaart of tekening te sturen
naar je opa en oma. Of naar een oudere buurman of buurvrouw. Daar maak je ze heel
blij mee!
Jeugdjournaal
Wat je in ieder geval niet moet doen is elkaar gek maken met paniekerige berichtjes.
Het helpt niet en ze kloppen vaak ook helemaal niet. Als er belangrijke informatie is
van de regering, hoor je dat via officiële nieuwszenders zoals het Jeugdjournaal.
Laten we met elkaar de moed erin houden en hopen dat alles zo snel mogelijk weer
normaal zal zijn.
Groeten van jullie burgemeester,
Sander Schelberg

