
Bijdrage groep 8 
 
 
In de corona tijd heb ik veel thuis gewerkt ik vond het best wel fijn omdat je niet naar school 
moest maar na een tijdje was ik het al weer zat ik wou naar school omdat ik me verveelde. 
En toen we naar school gingen vond ik dat leuk omdat ik weer mijn vrienden kon 
zien en ik kon de docenten weer zien. Maar de musical leren met de helft van de 
klas is best wel moeilijk want als er iemand niet is waar jij wat tegen moet zeggen 
dan zegt juf dat en dat is best wel raar want je moet ook wennen als iemand wat 
zegt dat jij daarna moet. Mijn ouders hadden er niet zoveel problemen mee maar ik 
moest wel vaak mijn handen wassen als ik weg 
was geweest naar vrienden. Over een tijdje 
mogen we weer met zijn allen naar school dat 
wordt wel weer wennen maar wel makkelijker met 
de musical en met alles eigenlijk. Nog voor de 
corona had mijn tante heel veel last van haar 
longen en had ze een longontsteking en toen 
corona kwam dachten we eigenlijk dat ze corona 
had maar nu is het over maar we weten nog niet 
zeker of ze corona al had. Het is een hele 
beleving dat corona ik hoop wel dat het snel weg 
gaat want dan kunnen we weer leuke dingen 
doen.                          Siem 
 
 
Toen de corona Tijd begon wist ik niet wat ik moest doen Want het was ineens dat we niet 
meer naar school mochten. Ik dacht dat ik vrij was maar een 
week later moesten we schoolwerk ophalen. gelukkig gingen 
deden we altijd een gok spelletje. Dat spel was heel simpel 
raden hoeveel besmettingen en hoeveel doden. Dat was niet 
alles want we hadden ook online les. Elke dag. In de vakantie 
moesten we de musical oefenen. Na de vakantie moesten we 
nog een week wachten en toen moesten we naar school. De 
eerste keer na een hele tijd was best wel spannend. Omdat we 
elkaar zo lang niet gezien in het echt. ja is mijn corona ervaring van corona. 
Lars  
 
 

In de Corona tijd is en was alles anders. Bijvoorbeeld thuis school, huiswerk enz. Aan de 

ene kant was thuis school heel fijn en aan de andere heel stom. Want ik kon het vaak 

niet maken verwegen me zusjes en broertje. En ik had wat heel naars meegemaakt, mijn 

opa was overleden. Dus daarom was ik kapot en kon me niet goed concentreren. Maar 

toen gebeurde wat leuks we stonden in de medemblikker, zelfs mijn naam en foto stond 

erop. En mijn broer, vader, broertje, beste vriendin ( Romy Kemp ) en ik waren jarig. 



Het jammere was dat we het niet konden vieren maar ik had 

wel een paar cadeautjes gekregen en wat aan iedereen 

gegeven. En het werken in je pyjama was ook heel leuk van 

plaats in zo’n oncomfortabele spijkerbroek op een houten 

stoel. En me vader helpen in de Counter ( Bijv. ijsjes maken 

en afwassen ) . Maar dit is mijn stukje. 

 

                                           Groetjes: Claryssa Maura 

Bakker.  

 
  
Ik vond het thuiswerken echt niet leuk ook al kon ik het binnen een half uurtje alles al 
af hebben. het was gewoon niet leuk. maar nu ik weer op school bent vind ik het 
weer leuk(maar we mogen nog niet volledig naar school dat mag pas volgende 
week).  
En mijn tante had corona gelukkig is ze weer 
gezond. 
En we zijn ff 2 weken naar de camping geweest was 
heel leuk Yurre was der ook. 
alleen een keer gingen we na tien uur buurt 
verstoppertje spelen en toen werden we drie keer 
aangesproken of zoiets.  
Giel 
 

 

Corona                                                                               03/06/2020 

 

In de corona tijd moesten we thuis werken ik vond het aan de ene kant wel chill 

maar aan de andere kant ook wel weer niet want je kan je klas en je juf niet zien 

maar je kan wel lekker uitslapen. Nu mogen we weer naar school helaas nog niet 

met de hele klas maar vanaf volgende week mogen we weer met de hele klas. Ik 

heb ook in de corona tijd  kaartjes naar de juffen gestuurd en juf Margit 

stuurde mij ook nog een kaartje terug. Ik heb ook veel buiten gespeeld en 

geknutseld. We zijn ook thuis uit eten geweest omdat je ook niet meer naar een 

restaurant mocht. Nu zijn de terrassen ook weer open maar de tafels staan wel 

1.5 meter uit elkaar dat ziet er best wel raar uit veel terrassen gebruiken 

daarom nog een paar parkeerplekken om hun terras wat groter te maken. We 

hebben net te horen gekregen dat we in school gaan slapen en allemaal leuke 

dingen gaan doen.  Groetjes Liz  
 
 
 
 



 thuiswerken 
Ik vond het leuk om thuis te werken omdat je veel sneller klaar bent dan kan je langer buiten 
spelen. Met corona ben ik gewoon elke dag naar buiten 
geweest omdat ik daar tijd voor had. Want normaal zijn we 
15:15. En dan is het al laat dus nu niet want ik was meestal 2 
uurtjes bezig. In de corona heb ik veel gegamed en op me 
telefoon gezeten. Omdat het gewoon soms saai is. Nu op 
school is het leuker dan thuis omdat je nu bijna iedereen ziet 
en het ziet er gewoon vrolijker uit met zijn alle. 
We zijn nu bezig met de musical met mijn tekst gaat het goed 
ik weet alles al uit mijn hoofd. En de dansjes gaan al goed 
dus alles gaat goed komen met de musical. Ik ga naar het 
rsg wiringherlant dat is een school is wieringerwerf mijn advies is Mavo. En op de school heb 
ik gekozen om de sportklas te doen. Dat is een klas waar je 3 uur extra gym krijgt. 
 

 
Ik ga wat vertellen over de corona-tijd. 
Toen ik hoorde dat we een maand thuis moesten werken dacht ik dat het best wel leuk zou 
zijn want dan heb ik meer vrije tijd, maar na een weekje werd het eigenlijk best saai want ik 
wist niet echt wat ik moest doen. De weken 
daarna ging het best wel goed met het 
thuiswerken want ik had niet zoveel hulp 
nodig en het ging best wel snel. 
Toen we halve dagen naar school mochten 
was ik best wel blij want toen ik m’n vrienden 
weer zien. 
Na een tijdje kregen we ook huiswerk 
voordat we naar school gingen, 
dat ging best wel goed want zoveel is het 
niet. 
Ik vind het soms wel irritant dat het op tv en 
op het nieuws alleen maar over corona gaat 
en dat je niet effe kan vergeten dat corona er 
is. 
We hebben wel wat leuke dingen gedaan zoals naar het strand enzo. 
Jarod 
 
 
Nou mijn eerlijke mening is: Ik vond het leuker toen we thuis waren. 
Ik weet dat het veel handiger is om te oefenen en dingen te doen met de hele klas voor de 
juffen, maar ik moet nu wel weer fietsen en in het gevaarlijke verkeer. In de ‘vakantie’ kon ik 
naar de klas toe terwijl ik nog in bed lag. Maar het is alsnog fijn om dan alle mensen weer te 
zien. Corona Tijd gaf me wel genoeg tijd om te gamen, te praten met mensen over de hele 
wereld, en te tekenen. Ik had eindelijk tijd om wat dingen te doen. Corona kwam gewoon 
perfect op het moment dat ik snakte naar vrije tijd. Voor de rest was het gewoon niet zo’n 



erge tijd voor mij. Maar nu even over wat ik toen deed. Dus ik heb al gegamed, ik heb zitten 
tekenen, maar ik had ook een tent opgezet in onze achtertuin. Hartstikke leuk. En dan nog 
wat extra’s voor de mensen die wat willen weten over mijn volgende school. Ik heb dus 
gekozen voor Het Werenfridus. Grote 
school, vier gymzalen, mooie planten 
overal, een theater boven de begane 
grond, het is gewoon best wel mooi. Wel 
dat mn broer en zus die er ook al opzitten 
me wat hebben verteld over de mensen op 
de school. Maar gelukkig worden in het 
vierde jaar dan de klassen een beetje 
gefilterd. Dus ik hoef me geen zorgen te 
maken en wie dit leest ook niet want 
waarom zou je? Alles gaat langzamerhand 
open en het wordt weer gewoon leuk. 
~Elena 
 
 
Toen we thuis zaten met Corona hebben we in groep 8 dit gedaan. 
We zijn begonnen aan de musical we hebben scenes geoefend en auditie gedaan. 
Natuurlijk hebben we ook gewoon huiswerk gehad. 
In de ochtend kon je uitslapen, maar dat werd uiteindelijk ook 
saai. 
En in de middag had je vaak bijna niks te doen. 
Ik mocht gelukkig wel met vriendinnen afspreken 
Je had heel veel vrije tijd alleen kon je er niks mee doen. 
Daardoor was het erg saai. 
We zouden ook in April op vakantie gaan dat ging helaas ook 
niet door. 
 
Sanne 
 
Omdat er corona is mochten we eerst niet naar school en moesten we thuis huiswerk 
maken. Elke dag om 9 uur moest je bij de meet zijn. Ik vond het niet zo leuk dat we niet naar 
school mochten. Je kon wel langer in de middag met vrienden of vriendinnen afspreken. Juf 
Margit zette ook vaak recepten en knutsel ideeën in google classroom. Ik heb daarvan een 
appeltaart gebakken en begonnen met een mini 
kamertje. Nu mogen we halve dagen naar school en 
oefenen we elke dag de musical. We gaan dan scenes 
oefenen, liedjes oefenen en aan het decor werken. Ik ga 
ook naar het strand als het mooi weer is. Vanaf 
volgende week mogen we weer hele dagen naar school. 
Ik hoop dat je in de zomervakantie wel op vakantie mag 
want ik vind het erg leuk om op vakantie te gaan. Omdat 
we niet naar het belevenissenbos op kamp kunnen, 



gaan we nu op school slapen en allemaal leuke activiteiten doen. Ik heb er heel veel zin in!! 
gr. Jara 
Thuiswerken was best moeilijk want je kon geen vragen stellen aan juf dat was best lastig en ik 
zat dan ook nog alleen thuis dus dan kan je helemaal niks 
vragen. Het was heel saai en moeilijk. Als ik met mijn moeder 
een rondje gelopen had moest ik als ik thuis was moest ik 
gelijk mijn handen. En als ik mijn musical ging oefenen was 
dat best moeilijk want je kan het tegen niemand zeggen. Van 
July 
 

 
 

 

Hai 

Ik ben Lotus ik ga wat vertellen over hoe het was in de corona 

tijd.Ik vond het echt niet leuk het was namelijk moeilijk om al je 

werk te maken want je zit natuurlijk gewoon thuis en je denk dat 

je vrij bent maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je zag ook je 

klasgenoten weinig en oefenen met de musical ging moeilijk.Nu gaan 

we in groepen naar school. Een ochtendgroep en een middaggroep. In 

de ochtend vind ik zelf het fijnst omdat je dan om half 12 al uit 

bent. Je moet wel daarna nog een beetje huiswerk maken maar dat is 

niet veel gelukkig.Als je in de middag zit moet je vanaf 1 uur tot 

half 4 naar school dan moet je in de ochtend nog huiswerk maken. 

En trouwens als je binnenkomt moet je ook je handen wassen en ook 

na de pauze. Ik verheug me op dat we weer samen naar school kunnen 

want dat is toch wel het leukst;) 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
Clen 
In het begin vond ik het wel leuk thuiswerken maar paar dagen later vond ik het wel 
saai worden. Maar ook wel weer leuk omdat je het niet vaak meemaakt. Maar we 
praten en konden elkaar zien met google meet. En we begonnen met meet om 9 uur 
in de ‘s ochtends. Dan moest je een code invullen en dan zat je in jouw met de 
anderen van je groep. En ik vond het wel leuk om iedereen te zien voor de camera. 
Juf ging eerst bespreken wat we moesten maken. En hoe je het werk wat je moest 
maken kon je zien in google classroom. Het is soort van documentje maar dan met 
allemaal werk erin. En dan moet je bijvoorbeeld 20 sommen van reken en spellingen 
nog meer. Ik dacht eerst toen ik de boekjes voor het werk kwam ophalen. O dit is 
niet zo veel, meer toen ik eenmaal aan het werken was , was het veel meer. En toen 
gingen we weer naar huis. De eerste paar dagen moest ik wel even wennen , want 
dit komt bijna niet voor. En in het midden van de corona tijd moesten we ook nog 
aan de musical. We moesten onze tekst oefenen , nn tekening maken van je rol. En 
je moest vier rollen kiezen en auditie doen. We maakten een filmpje met de vier 
rollen , en dan zei je een stukje van het tekst en dan vier keer. Dan stuurde je de 
filmpjes naar juf en dan ging juf kijken welk het beste bij je past en welke je het best 
deed. En we moesten ook alle liedjes oefenen en mee zingen. De eerste dagen 
moest je de liedjes luisteren en die dagen erna ook meezingen. Totdat je de liedjes 
vloeiend kon meezingen. En daarna moest je je tekst oefenen ook dat je het 
helemaal uit je hoofd kon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Naar welke scholen gaan we allemaal???!!! 
 

Naam Vo school 

Liz SvPO 

Sanne Dijk 

Siem Wiringherlant 

Clen Dijk 

Jarod Dijk 

Lotus Wiringherlant 

Giel Werenfridus 

Clarissa Werenfridus 

Nick Wiringherlant 

Lars Dijk 

Elena Werenfridus 

Jara OSG 

July D’ampte 

Sam Wiringherlant 

Elin D’ampte 

Dieko D’ampte 

Laura Dijk 

Isa Wiringherlant 

Nina Dijk 

Linn Dijk 

Leonie OSG 

Sil Dijk 

Yurre Dijk 

Koen Dijk 



Amber Dijk 

Youp Dijk 

Zozan Dijk 

Romy Dijk 

Ryley Dijk 

Eva Dijk 

Jasper Wiringherlant 

 
 
 
 


