Beste kinderen van Nieuwegein,
Jullie hebben vast allemaal gehoord dat de regering vorige
week de maatregelen tegen het coronavirus een beetje
heeft aangepast. Voor kinderen zitten daar best fijne
dingen bij. Kinderen die op de basisschool zitten, kunnen na
de meivakantie weer naar school voor de helft van de tijd.
En als je nog geen 13 bent, mag je weer buiten onder
begeleiding gaan sporten. Ik kan mij voorstellen dat je daar veel zin in hebt, na al die weken thuis.
Ik wil graag tegen jullie zeggen dat jullie het de afgelopen weken supergoed hebben gedaan. Gelukkig
gaat het met het virus de goede kant op. Minder mensen worden ziek en er hoeven minder mensen
met corona naar het ziekenhuis. Jullie hebben daaraan meegeholpen door je goed aan de
maatregelen te houden: vaak je handen wassen, niezen in je elleboog en binnen blijven als je
verkouden bent.
Helaas is het nog niet zoals het was vóór het coronavirus. Want er is nog steeds een grote kans dat
het virus zich snel verspreidt. We moeten dus met elkaar nog even volhouden. Ik wil jullie daarom
vragen om je goed aan de maatregelen te blijven houden. Als je weer naar school gaat, luister dan
goed naar wat jullie meesters en juffen vertellen over bijvoorbeeld het afstand houden en het
wassen van je handen. Datzelfde geldt natuurlijk ook als je aan het sporten bent. Als je vragen hebt,
stel ze dan aan je papa of mama of iemand anders die je vertrouwt.
Heel veel mensen hebben het nu moeilijk. Misschien heb jij het nu zelf ook wel zwaar. Bijvoorbeeld,
omdat je papa of mama veel moeten werken of omdat je je opa of oma mist. Wees daarom maar
extra lief voor elkaar. Schrijf een mooie brief naar iemand die nu misschien eenzaam is. En probeer
thuis een beetje aardig en geduldig te zijn.
Probeer ook een beetje van je meivakantie te genieten. Jullie hebben de afgelopen weken veel
schoolwerk thuis gemaakt. Het is nu tijd om te ontspannen en plezier te maken. Als je je een beetje
verveelt, kun je hier een leuke kleurplaat downloaden. Als je die hebt ingekleurd, vraag dan je papa
of mama om er een foto of scan van te maken en die te e-mailen naar: kleurplaat@nieuwegein.nl.
Voor de mooiste inzendingen is er een leuk prijsje.
Jullie burgemeester,
Frans Backhuijs
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