
Het Coronavirus is geen leuk virus. Het zorgt ervoor dat we elkaar niet kunnen knuffelen, dat we 

niet naar school kunnen en dat we anderhalve meter afstand moeten houden. Maar nu ga je een 

virus bedenken dat wel leuk is! 

Wat heb je nodig: iemand om mee te praten, twee papieren, potlood of pen. Kleurpotloden of 

stiften mag, hoeft niet. 

Wat ga je doen: 

1. Maak een lijstje met steekwoorden: welke dingen vind jij heel leuk om samen met iemand 

 anders te doen? Kan van alles zijn van elkaar kietelen tot Tiktokdansjes maken, van schatten 

 zoeken tot basketbal. 

2. Bekijk je lijstje en kies er één ding uit: wat lijkt je echt tof als iedereen dat zou gaan doen? Zet 

 er een streep onder. 

3. Zoek iemand om even mee te praten, in het echt of digitaal. Een virus zorgt ervoor dat je el

 kaar besmet. Maar hoe gaat dat met het kietelvirus? Of het basketbalvirus? Ga samen beden

 ken hoe jouw leuke virus heet (waar je een streep onder hebt gezet), hoe je besmet kan wor

 den (moet je het eten, vliegt het door de lucht, moet je je ermee insmeren ....). En hoe de we

 reld of je straat eruit zal zien als iedereen met dit leuke virus besmet is. 

4. Schrijf een tekst. De titel is de naam van je virus.  

5. Maak een tekening waarop je ziet dat mensen elkaar besmetten met  jouw leuke virus. 

 

Voor de bovenbouw extra 

Bij 4: je kunt even kijken voor inspiratie voor je eigen tekst naar 5 vragen die het Jeugdjour-

naal vorig jaar in januari had over het Coronavirus. Want jouw leuke virus is ook een nieuw 

virus waar allemaal vragen over zijn!  

 
Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97 

Een leuk virus 

Groep 4-8 

Week 5:   1—5 februari 

Met dank aan het boek ‘Lees, verwonder en schrijf’ van Li Lefébure voor het basisidee 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2320167-vijf-vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-corona-virus.html?ext=html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2320167-vijf-vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-corona-virus.html?ext=html

