
Lijster kids… 

Tweede lockdown door Feyza 
Helaas moet Nederland voor de 2e keer op slot, dus moeten we weer thuis werken. 
Voor sommige kinderen is dat fijner, maar voor sommige ook wel  
lastiger. Voor groep 8 is het het laatste jaar, dus mogen de kinderen voor 1 uurtje naar 
school om extra uitleg. We hopen dat het snel weer voorbij gaat, Zodat we weer naar school 
kunnen. Gelukkig kunnen we wel via meet bellen met de meester, voor vragen of uitleg. Veel 
mensen konden met kerst niet veel doen door het Coronavirus, dus was kerst zoals andere 
dingen ook anders dan normaal. En nu maar hopen dan de scholen op 8 februari gewoon 
weer open gaan. 

Nieuwjaar door Justin 
Eindelijk werd de Covid-19 vaccine op 7 
Januari eerst gebruikt voor oudere men-
sen en mensen die in de zorg werken. Na 
zo lang wachten was het nieuwe  jaar er 
aan gekomen iedereen was verheugd op 
het nieuwe jaar 2021. Helaas mochten we 
geen vuurwerk gebruiken dit jaar, omdat 
vuurwerk heel veel ongelukken veroorza-
ken en sinds de ziekenhuizen vol zitten 
met corona patiënten zou het niet goed 
gaan. Meeste kans dat je alsnog veel vuur-
werk zou horen dichtbij, maar misschien 
hebben jullie zelf toch wel vuurwerk ge-
bruikt. Gelukkig nieuw Jaar! 

Voor de kerst door Jennifer 
Toen de 2e lockdown in ging was er niet 
meer veel te doen zoals kerstdiner ,dat 
was best jammer, om nog net een leuke 
tijd te maken voor de lockdown. Die dag 
kregen we van alles mee van de ouder-
raad, dat waren kleinigheidje, zoals een 
chocoladestukje , een sneeuwmannetje en 
een kerstkaartje. Dat deden we in het laat-
ste uurtje. Verder was het een normale 
schooldag, dus gingen we gewoon door 
met werken.   



Lijster kids… 

Groep 8 door Chris 
In groep 8 ging als eerst kamp niet door, 
door corona. Dat is heel erg jammer want, 
kamp persoonlijk was een van mijn lieve-
lingsactiviteit op school. Bijna niks ging door, 
door corona. En was het nog in het alge-
meen normaal. Als eerst met de lockdown 
was het wel complex, maar als je eraan ging 
wennen, was het een stuk makkelijker! Wij 
hebben in ieder geval een leuke klas en wij 
gaan best wel goed om met elkaar! Het wer-
ken daar is goed, het buitenspelen gaat nu 
beter en het gaat wel goed in het algemeen. 
Persoonlijk vind ik het wel fijner om 1 uur 
naar school te gaan en uitleg te hebben van 
je meester en op school een beetje van je 
huiswerk te maken. Want wij zijn de enigste 

groep, die naar school 
gaan om een beetje uitleg 
te krijgen van de meester. 

Thuisonderwijs op school door Bejin 
In groep 8 mochten alle kinderen een uur-
tje naar school. Maar sommige kinderen 
gaan wel naar school. Dat komt doordat 
hun ouders een vitaal beroep hebben. Dat 
houdt in dat ze werk hebben dat wel door-
gaat. Bijvoorbeeld als ze in de zorg wer-
ken, bij de politie of ze zijn pleegouders. 
Die beroepen noem je met een moeilijk 
woord een vitaal beroep Die kinderen die 
dus ouders hebben met een vitaal beroep, 
mogen dus naar school. Je kan eigenlijk 
wel zeggen dat het een soort van kinder-

opvang is,  maar 
dan op school. 

Hoe gaan we om met Corona op school? door Deeqa. 
Op 14  december gingen we de 2e lockdown in. Dat houdt  in dat we thuis werken met schoolwerk, 
maar de ouders met een vitaal beroep gaan gewoon naar hun werk. de kinderen van de ouders met 
een vitaal beroep gaan gewoon naar school groep 8  moet  1 uurtje naar school voor uitleg . Helaas 
gaan veel activiteiten niet door, door Corona zoals: Kamp is verzet naar de zomer, als dat niet door-
gaat gaan we op schoolreisje, net als de rest van de school. De kinderredactie maken we allemaal al-
leen thuis. 


