
 
Hoorn, 1 april 2020  
 
Brief van de Penta-directeur  
 
Beste ouders,  
 
Wilt u deze brief aan uw kind voorlezen? Zodat ook zij goed weten waarom ze nog niet naar 
school kunnen komen. Ook is er een voorleesfragment (zie de link onderaan, op klikken) uit 
een prentenboek over leren bijgehangen. Met jonge kinderen is het ook erg leuk om de 
‘Berenjacht-speurtocht’ te doen in de straten van de eigen wijk. Dan begrijpen ze ook 
waarom we er samen ‘dwars doorheen’ moeten, deze lastige periode zonder school en 
vriendjes.     
 
 Ik wens u veel plezier samen!  
 

 
Aan Emma (van 4 jaar oud) of Youssef / Maarten,  
 
Hé, hallo  …………………. – ik schrijf jou ook een brief.  
Want bij Penta, op de scholen, vinden wij jou lief.  
Het liefste zouden wij willen dat morgen jouw school weer opengaat  
maar dat kan nog niet, want dat doet misschien kwaad. 
 
De ziekte die er is, in de hele wereld, heet Corona. 
Het lijkt wel een naam als Ilona of Ramona… 
maar dat is het niet, het is een soort griep – 
dan slapen sommige mensen heel erg diep 
en moeten ze naar het ziekenhuis toe, 
want ze zijn heel ziek en moe – het is een heel gedoe!  
 
Daarom heb ik voor jou dit gedicht gemaakt, 
omdat het jou als kind ook raakt – 
wij hopen dat je wel weet dat we jou missen, 
de scholen zijn zo leeg zonder jouw stem, 
de klassen leeg – geen kinderen die er zitten, spelen of zingen 
en jullie missen natuurlijk ook heel veel dingen. 
 
Wij wensen jou thuis toch een mooie tijd, 
met je vader of moeder –  zus of broer, 
veel plezier, spelletjes, lezen en veel digitaliteit, 
dan is het zo weer voorbij – hou je stoer!  
 
Met hartelijke groeten, Gea Koops (bestuurder stichting Penta) (info@stichtingpenta.nl)  
__________________________________________________________________________ 
 
Linkjes voor digitale prentenboeken om voor te lezen en de berenjachtspeurtocht: 
 
We gaan op berenjacht, Michael Rosen & Helen Oxenbury 
https://www.youtube.com/watch?v=rB-ojCMzdJ8 
(voorgelezen door juf Linda)  zie ook: https://berenjachtkaart.nl  
 
https://www.youtube.com/watch?v=T-9rzMC2kkc&list=PL-
OZ5MmKjJN6ntqAYlXy3XZTGmUWvcRiU&index=7&t=0s 
Waarom is de hemel blauw? Susan Varley & Sally Grindley  
(voorgelezen door juf Anja Hardeman) – over leren buiten de school 
 

Actie #mijnhartvoordezorg – beschilder een t-shirt en doe mee. 
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143506/doe-jij-ook-mee/ 
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