
Een boekje om samen met je kleuter te lezen, 

te knutselen en te leren over het virus. 

De C is van...

Kleur deze C mooi in. 



Wat is jouw naam? ——————————-


Hoeveel jaar ben je? ———


Hoe zie je eruit? 

Teken en kleur jouw gezicht hieronder






Mag ik je voorstellen aan Covid-19 ?

Dat is de naam van het virus waar je nu heel veel van 
hoort. Er zijn heel veel soorten virussen,  één soort 
zijn de Corona virussen. 

Covid-19 is ook een Corona virus. Het is in 2019 
ontdekt, daarom staat er een 19 in de naam. 



Covid-19 is super klein.


.  Het is nog kleiner dan een speldeprikje


	Zelfs met een vergrootglas 

	kun je deze nog niet goed zien


Je hebt een microscoop nodig, zo klein is 
het. Als je daar doorheen kijkt dan ziet het 
virus er zo uit.






Wat is een virus

Virussen zijn hele kleine beestjes die je alleen met een 
microscoop kunt zien.  Sommige virussen  kunnen je 
ziek maken. Dan wordt je verkouden, of krijg je de 
griep. 

Van het nieuwe virus kun je ook ziek worden. 
Sommige mensen gaan hoesten of krijgen koorts. 
Maar er zijn ook mensen die zo ziek worden dat ze 
naar het ziekenhuis moeten. Als iemand al een andere 
ziekte heeft, of al erg oud is dan kan die persoon ook 
overlijden, maar dit komt weinig voor. 


Opdracht: Zoek de virussen  
Knip het vergrootglas uit. (laatste pagina)


Wat heb je nog meer nodig:

• Een plastic sheet, doorzichtig

• Een stuk zwart papier (zelfde maat als plastic)

• Permanente stiften of alcohol markers

• (washi) tape 


Teken op de plastic sheet virussen met de stiften of 
markers. Plak deze daarna met tape vast aan het 
zwarte papier. Laat een opening vrij. 

Als je het vergroot glas tussen beide lagen steekt dan 
kun je nu de virussen zoeken. 




Hoe krijg je het virus? 

Als iemand ziek is van het virus dan  kan het virus 
worden doorgegeven in bijvoorbeeld speeksel of 
spetters van het hoesten.  


Daarom geven we elkaar voor de zekerheid nu geen 
hand en houden we afstand van elkaar. 

Moet je hoesten? doe dit dan in het kuiltje van je 
elleboog of in een papieren zakdoekje. 

Het is ook heel belangrijk om je handen te wassen 
met water en zeep.


Was je handen opdracht: 


Wat heb je nodig? 

• Wit vel papier

• Plastic sheet, doorzichtig

• (washi) tape

• Wasbare stiften


Trek je hand over op een wit vel papier.  

Leg de plastic sheet eroverheen en plak de randen 
met (washi) tape vast. 

Nu ga je lekker kliederen op de sheet. 

Maak het daarna weer schoon met een doekje met 
water en zeep. Zo, je hand is weer schoon. 




Thuis blijven 

We willen goed op elkaar passen in Nederland. En we 
willen voorkomen dat er heel veel mensen tegelijk 
ziek worden. Daarom is er besloten dat alle kinderen 
een tijdje niet naar school gaan en dat sommige 
ouders nu thuis moeten werken. Het is belangrijk dat 
iedereen mee helpt. 


Hoe kun jij meehelpen?

• Was goed je handen met zeep.

• Blijf zoveel mogelijk thuis

• Houd afstand van andere mensen

• Maak je opdrachten van school

• Bel met mensen waar je niet bij op bezoek kunt, 

stuur ze een lief berichtje of maak een tekening.


Opdracht: teken hieronder jouw huis. 




Je Familie 

Het is extra belangrijk om thuis te blijven als je ziek 
bent, of als iemand in jouw gezin klachten heeft. 

Hebben jullie een tuin? Dan kun je daar ook gewoon 
spelen.  


Je hoeft geen afstand te houden van je papa of 
mama. En als je broertjes of zusjes hebt dan kun je 
daar gewoon mee spelen. 

Was natuurlijk wel regelmatig je handen en luister 
goed naar je ouders.  


Opdracht: Hoe ziet jouw gezin eruit? 

Teken iedereen hieronder.  




  


Je hoort dat je nu overal, bijvoorbeeld buiten en in 
winkels 1,5 meter afstand moet houden van andere 
mensen, maar hoeveel is dat ?


Knip de strookjes uit op de zwarte lijnen en doe lijm 
op de grijze strookjes. Als je dit netjes doet dan heb 
je een super lange lineaal van ongeveer 1,5 meter.*


Je kunt deze ook gebruiken om andere 

dingen op te meten. 


* kan een klein beetje afwijken


Afstand

Houden



Knip de loep netjes uit. 




  


Ik heb dit boekje gemaakt voor mijn zoontje van 5 als herinnering aan 
deze spannende tijd. 


