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Oproep aan kinderen in Rijswijk
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Beste kinderen,
Jullie zien en horen natuurlijk alle berichten over het Coronavirus. Op televisie, social media, en thuis.
Waarschijnlijk merken jullie dat er allerlei nieuwe regels gelden en dat er ook steeds nieuwe regels
bijkomen. Zo is deze week besloten dat jullie scholen tot na de meivakantie dicht blijven.
Deze regels zijn er natuurlijk niet voor niets. En we moeten ons er allemaal aan houden. Hiermee
willen we voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten. Daarom
moeten we onze handen vaker wassen. En als we niezen of hoesten dan doen we dat in de
binnenkant van onze ellebogen. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk thuisblijven en afstand
houden van elkaar. Daarom werken sommige ouders thuis en gaan feestjes en uitstapjes de komende
tijd niet door.
Gelukkig zorgen de juffen en meesters ervoor dat jullie gewoon door kunnen leren met allerlei leuke
opdrachten die jullie thuis kunnen doen. Jullie ouders helpen daar zoveel mogelijk bij, terwijl ze zelf
soms ook thuis aan het werk zijn. Of misschien gaan jullie toch naar de kinderopvang of school, en
krijgen jullie daar hulp. Omdat jullie vader of moeder werk heeft dat op dit moment erg belangrijk is. Ik
vind het erg knap hoe jullie samen met jullie juffen, meesters en ouders toch blijven leren.
Misschien maken jullie je zorgen om het Coronavirus. Dat begrijp ik. Maar weet dat er heel hard wordt
gewerkt door mensen die er veel verstand van hebben om alles weer normaal te krijgen. Als er
belangrijke informatie is, maakt de minister dat bekend. Jullie ouders, meesters of juffen vertellen jullie
erover. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie die aan hen stellen.
Ook vraag ik jullie hulp. Oudere mensen, zoals opa’s en oma’s, en mensen die ziek zijn mogen geen
bezoek ontvangen. Willen jullie hen misschien wat vaker bellen of een berichtje sturen? Stuur een lief
kaartje of maak een mooie tekening? Zij zullen dit heel erg leuk vinden!
Als we ons aan de regels houden en wat meer aandacht hebben voor elkaar, dan helpt dat enorm om
het virus niet verder te verspreiden. Ik reken op jullie hulp!
Groeten van de burgemeester van Rijswijk,
Michel Bezuijen

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
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