Nieuw Palettertje
Vanaf volgende week ziet het Palettertje er anders uit, en wordt hij op een andere manier
verstuurd. Hierdoor kan het zijn dat u hem niet ontvangt. Mocht dit het geval zijn, wilt u dat
dan even laten weten aan juf Sam?
Interview met Nikola!

De meeste leerlingen gaan weer naar school, jij niet, kun je daar iets over vertellen?
Ik was niet naar school gegaan, iedereen in mijn huis zit in de risicogroep, daarom ben ik
thuis gebleven.
Hoe vind je dat het gaat?
Wel goed denk ik, hier kan ik zelf bepalen welke tijden ik gebruik voor mijn werk. Ik heb
weinig uitleg nodig.
Hoe vind je het om les te krijgen online?
Toen iedereen thuis was, was het makkelijker en had ik iedere dag les. Nu heb ik minder
regelmatig les, omdat de juf natuurlijk ook les moet geven aan de kinderen die wel op school
zijn.
Ken je mensen die ziek zijn?
Ja, dat wel, de vriend van mijn zus woont bij ons. Zijn broer heeft corona. De broer woont bij
zijn moeder. De moeder is ook ziek.
Wat doe je zelf om gezond te blijven?
Ik blijf gewoon de hele tijd thuis. Ik kom alleen bij een winkel als we wat nodig hebben.
Wat doe je zoal nog meer?
Ik bel veel met Bart, ik werk voor school, ik luister veel naar muziek.

Heb je sommige mensen al heel lang niet gezien?
Ja, wij zouden naar mijn zus en broer gaan. Die wonen in Polen, daar konden we niet
naartoe.
Zie je hen wel online?
Ze hebben gewoon werk en school dus we hebben nu weinig contact.
Interview met Marga!

Hoe waren deze weken voor jou met de het Palet "half open" en nu helemaal open?
Ik ben eigenlijk heel druk aan het werk geweest. Ik ben helemaal niet thuis geweest. Ik ben
altijd in Ochten en IJzendoorn aan het werk geweest. Van 8 tot 15u deed ik daar de opvang
van de kinderen van ouders in vitale beroepen. Ik heb veel harder gewerkt dan alle andere
weken. Ik miste de kinderen ouders en collega's van de andere scholen wel natuurlijk.
Super fijn dat Marloes bijvoorbeeld 's morgens kwam binnenstappen. Echt leuk.

Wat miste je het meeste van school?
De kinderen, collega's en ouders van de andere scholen.
Ken je mensen die ziek zijn, of zijn geweest?
Nee, gelukkig niet. Maar ik ken wel mensen die verdriet hebben meegemaakt. Dus dat er
mensen ziek werden of overleden. Die kun je nu niet bezoeken en troosten. Dat vind ik heel
moeilijk. Dat vind ik het moeilijkste aan de corona tijd.
Wat doe je zelf om gezond te blijven?
Meer handen wassen. En je zelf aan die regels te houden. Wel heel fijn dat mensen met
klachten zich nu snel kunnen laten testen. Dat is belangrijk!
Ik ben blij dat alles weer bij het oude is voor zover dat kan.

