
Groep 6b: Thuiswerken, hoe bevalt dat? 
 
 

Ik ga in de ochtend vaak eerst een beetje huiswerk 
doen. Als de meet om 10 uur begint stop ik. Als we 
klaar zijn met de meet ga ik weer verder met 
huiswerk. En als dat klaar is ga ik vaak tekenen of 
knutselen. Daarna ga ik middageten. Vaak ga ik 
daarna naar buiten. Het is heel anders om thuis te 
werken. Ik ga daarom veel liever naar school! Ik hoop 
heel erg dat we snel weer naar school mogen!!! 
  
Nena  
 

 
 

Ik moet thuis leren omdat het moet van Premier Rutte, dat is wel oké want het is de uitbraak van het 
coronavirus. Ik vind thuiswerken wel leuk omdat het ja leuk is. Het leukste vind ik aardrijkskunde, omdat je 
op google earth dingen kan doen en de buurlanden van Duitsland en rekeneindoelen.  
 
Pieter 

 
 

Ik vind het niet leuk zonder juf en meester.  
Mijn vader en moeder zijn heel streng met 
schoolwerk. Ik begin altijd met lezen en dan doe ik 2 
taken. Daarna pauze. De meet vind ik op zich leuk, 
maar ik zie liever iedereen in het echt. Na de pauze 
ga ik weer verder met de rest van de taken en dan 
vaak een rondje lopen met papa of mama. Na het 
broodje eten soms verder als het niet af is en dan 
naar buiten en jeugdjournaal kijken vind ik leuk. Ik 
mis mijn klasgenoten, vooral Vigo, Stan N, Stan S, 
Pieter, Marijn, Sam, Liva en Bo en juf en meester.  Ik 
kan wel buiten spelen, maar niet naar opa en oma en 
niet naar andere leuke dingen. Ik ben in Ambrasoft 
begonnen met de typecursus en dat vind ik leuk. 
Woensdag heb ik samen met papa gekookt. 
 
Groetjes Bram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nu we vrij zijn van school is het heel anders geworden want we hebben thuis 
school. We hebben een kippenhok getimmerd en hebben nu ook 5 kippen 
natuurlijk en ze zijn hartstikke lief en leuk en zijn dol op karnemelk en zijn ook dol 
op aandacht en ze zijn zelfs zo leuk dat ze los in de tuin lopen. Als ik de opdracht 
niet weet dan vraag ik het aan mijn vader of moeder en dan doen we het samen 
en leggen ze het heel goed uit totdat ik het snap en zo niet gaan we gewoon door 
tot mijn moeder er gek van word, hahaha. Hopelijk kunnen we snel weer naar 
school. 
 
Liefs Sam Duncker 

 
 

Schrijver: Stan Nipshagen 
 
In het begin kon ik (Stan Nipshagen)  niet wennen aan het feit dat we thuis school gingen doen. Nu is het 
wel oké. Het is 16 April en ik ben af met schoolwerk. Nu alleen nog hopen dat we snel terug gaan naar 
school. Ik beantwoord bepaalde vragen voor jullie zoals: 
 
-Waarom vindt je school leuker dan thuis school? Ik kan op school dingen 
vragen aan professionele basis juffen in plaats van een moeder/vader en ik heb 
vrienden om tegen te praten in echt leven in plaats van een stom scherm. 
 
-Zijn er voordelen aan thuisschool en Corona Crisis? Ja, ik hoef mijn 
spreekbeurt niet te doen  
 
 
-Denk je alleen maar aan school nu? Welnee, ik breng ook wel 
veel tijd met vrienden en familie door….. goede vraag! 
 
Dat was het zo’n beetje. Verheug me nu al op school! doei!!!! 
 
 

 
 

Hoi, ik ben Madelief. Ik ga jullie vertellen wat ik tot nu toe van thuis werken vind. 
  
Soms is het lastig en ik ben vaak bij de bso. Daar ben ik meestal om 06:30 
en dan verveel ik me soms. En dan ga ik wel aan me huiswerk. En soms is er bij de bso een 
onderwijsassistenten. Dat is wel fijn. En dan gaan we van 10 tot twaalf aan huiswerk en thuis mag ik het zelf 
weten. En thuis helpt  me moeder wel eens en dat vind ik heel fijn. En ik ben veel liever op school en ik mis 
juf en meester! En mijn vrienden en vriendinnen dat vind ik super stom. Dit was het einde 
 
Madelief 

 
 
 



 

Ik ben Liva van der Linden.  
 
Jullie weten allemaal dat nu het Coronavirus in de wereld is. En heel veel kinderen moeten nu thuis werken 
aan school en ik dus ook.  
 
Ik werk van maandag tot vrijdag elke dag aan school. 
Ik moet eerst lezen en dan rekenen en dat soort dingen. Ik denk dat de meeste wel weten hoe dat gaat. 
Maar ik leg het toch nog even beter uit! 
 
Als ik uit bed kom ga ik als eerst eten en nog even iets voor mezelf doen. Daarna ga ik aan de slag. 
Ik ga lezen en racelezen (racelezen is heel snel woorden lezen). Daarna is het meestal rekenen, spelling en 
taal doen. Maar dat is soms verschillend!  
En ik moet ook soms aardrijkskunde of natuurkunde doen. Ik moet ook een klusje doen voor mijn ouders en 
jeugdjournaal kijken. Dit is mijn schooldagen routine.   Veel succes verder aan jullie school! 
 
Groetjes Liva van der Linden. 

 
 

Ik vind thuiswerken leuk, omdat ik papa en mama en 
Melanie kan zien. Maar ik wil mijn klasgenootjes en 
juf en meester ook weer zien.😋😃 

 
Groetjes Dean 
 

 
 

Corona-Virus 
 
Ik vind het saai worden. 
En het thuiswerken is ook niet heel leuk, want op school werken vind ik fijner en leuker. 
Door het corona zie ik mn vriendinnen ook veel minder. 
Dat vind ik heel jammer! 
Ik hoop dat het corona snel weg is!! 
 
Bo Sluis 

 
 
 
 



Ik vind het niet leuk om thuis te werken. Omdat ik graag op school werk. Ik werk boven op mijn slaapkamer 
en beneden. Ik mis mijn vrienden wel, maar gelukkig zie ik ze wel online. En ik zou heel graag weer naar 
school willen. Maar nu met het schoolwerk helpen mijn vader en moeder mij maar ik vind het fijner als mijn 
meester en mijn juf mij helpen. 

Boudewijn de Raad 

 
 

Ik vind het niet leuk, omdat ik de klas mis en juf en meester. 
Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. 
Ik vind het saai, omdat ik in mijn eentje moet werken. 
Als alles voorbij is wil ik wel een feestje met de hele klas. 
 
Groetjes Paulien. 
 
 
 
 

 
 

Onze klas is erg leuk. We doen veel leuke vakken zoals Spreekbeurt, Gym, Creatief en nog een paar 
vakken. We doen ook veel spelletjes en we hebben lieve docenten. Bij ons in de klas kan je veel leren. En 
doordat we leren kunnen we goede cijfers halen. Bij ons in de klas zijn cijfers erg belangrijk, want als we 
goede cijfers halen komt dat in ons rapport te staan. En daarom mogen we door naar de volgende klas. Om 
nog wat meer te leren. 
 
Van Sophie. 

 
 

Thuiswerken is superstom!  
 
Ik vind thuiswerken helemaal niet leuk. Als ik thuis ben wil ik lekker spelen en niet met school bezig zijn. Ik 
mis juf Janny en meester Joost en mijn klasgenoten. Iedere ochtend gaan we videobellen met juf of meester 
en daarna ga ik verder met schoolwerk. Mijn vader of moeder helpt mij hierbij. In de middag ga ik lekker 
buiten spelen. Ik hoop dat we snel weer naar school mogen.  
 
Groetjes Vigo  

 
 

Ik vind het heel leuk om thuis te werken. Maar ik mis school wel want het wordt best saai nu we al heel lang 
thuis werken. Ik ga altijd rond negen uur aan het werk op snappet, dan doe ik de rest van mijn huiswerk. Ik 
lees vaak na of voor het eten. Maar soms vergeet ik te lezen, maar mijn moeder helpt mij er graag aan 
herinneren. Mijn vader helpt ook vaak via Skype. Zo zie ik hem heel vaak, meer dan anders. Dat vind ik heel 
leuk, want anders kan ik hem heel lang niet meer zien. Omdat mijn vader in Spanje woont en daar zijn de 
grenzen dicht en de vliegvelden zijn dicht dus kan ik en niet heen.  
 
Dit is het verslag van Stan Schuurke.  

 


