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op een dag zei mamma muis
we blijven vandaag binnen
de juf is thuis, mijn werk dicht
wij gaan iets leuks verzinnen



hoi riep kleine muis, wat fijn
dan gaan we samen spelen!
met de knikkers of de trein
ik wil ze wel verdelen



het spijt me muis, zei mamma sip
ik voel me niet zo blij

veel oude muizen worden ziek
daarom hebben we vrij



een virus heerst in muizenland
veel dingen mogen niet
bij voetbal, gym of op het strand
geen muis die je nu ziet



oma muis en opa muis
gaan liever niet naar buiten

we brengen eten voor ze mee
en zwaaien voor de ruiten



mamma muis zei, lieve muis,
er valt niets aan te doen 

we bellen en we skypen wel
en bewaren onze zoen



voorlopig blijf je nu bij mij
juf gaat je ook nog mailen
maak maar een tekening voor haar
en één om uit te delen



dat is goed zei kleine muis
ik ga meteen beginnen

iets voor iemand kunnen doen
dat maakt mij blij vanbinnen



ik mis mijn vriendjes en mijn school
soms laat ik zelfs een traan

mijn mamma die begrijpt dat wel
ze troost en hoort mij aan



wat we altijd al goed konden
dat doen we nu veel meer

knuffelen met mamma muis
spelen, zingen nog een keer!



dan op een dag zegt mamma muis
het virus is voorbij

hoera, je mag nu weer naar school
en iedereen is blij



Over dit boekje
 

Corona is het gesprek van de dag. Kinderen pikken hierover van alles op uit hun
omgeving. Dat kan beangstigend zijn voor kinderen.

 
Vandaar dat kindercoach Régine van de Visse en creatief artiest Gee

Adriaansz besloten hebben om samen dit boek te maken. Om de wereld in
woord en beeld te vatten.

 
Het geeft kinderen de gelegenheid om zich te kunnen uiten tegen degene die
het voorleest. Onderzoek of de gedachten van het kind kloppen. Wees eerlijk
en vertel dat er heel hard gewerkt wordt aan het maken van medicijnen om

mensen beter te maken maar dat er tot die tijd veel mensen ziek kunnen
worden.

 
Sommige mensen die al een beetje ziek waren kunnen eraan doodgaan maar de

meeste mensen worden gewoon weer beter.
 

Vertel nog een keer wat wij er met z’n allen aan kunnen doen om het virus te
verslaan: afstand houden, handen wassen etc.

 
Mocht het kind angstig blijven neem dan contact op met Régine via

info@kindercoachhoorn.nl



Kindercoach tip!
Niet alleen volwassenen zijn af en toe bang, kinderen zijn dat ook. Dat is heel
normaal in deze veranderende stressvolle tijd waar we allemaal mee te maken
hebben. Laat die angst er maar zijn en praat erover met elkaar. 
 
Als een kind zegt: ”Ik ben bang dat oma dood gaat”! Ga dan met elkaar het
gesprek aan over hoe reëel die angst op dit moment is. Als oma in het
ziekenhuis ligt op de intensive care in verband met Corona, dan is dat reëel.
Laat het kind zijn of haar zorgen uiten. Vertel dat jij ook bang bent om haar te
verliezen en dat je elke dag belt met het ziekenhuis om te horen hoe het met
haar gaat. Bedenk samen wat jullie voor haar kunnen doen. 
 
Je kunt bijvoorbeeld haar foto neerzetten in de kamer met een wensenpot en
een kaarsje ernaast. Elke dag kunnen jullie een wens of lieve gedachte
opschrijven op een uitgeknipt hartje of een klein tekeningetje erop maken. Zet
de datum erop. Als dat klaar is steek je samen het kaarsje aan en stop je de
wens in de pot, waarna je het kaarsje weer uitblaast.
 
Als oma weer beter is kunnen jullie aan haar terug laten lezen hoe jullie aan
haar gedacht hebben de afgelopen weken.  Maak ook een dagboek met elkaar
voor oma waarin je aan haar vertelt wat er gebeurt in jullie gezin en in de
maatschappij. Daar help je haar mee om de tijd die ze slapende heeft
doorgemaakt bij te praten als ze weer beter is. Plak in het dagboek 
 tekeningen, foto’s van jullie gezin, van de lege straten en de natuur die tot
leven komt.
 
Door deze foto’s kan je haar ook laten zien hoe jullie leven er thuis nu
uitziet. Vertel haar via het dagboek wat jullie nu anders dan anders doen. 
Dit is heel praktisch helpend voor haar en voor jullie gezin om met de situatie
om te kunnen gaan. Verdriet hoort er ook bij en mag er ook zijn.
 
Huilen is een hele normale reactie van het lichaam om een teveel aan stress
kwijt te raken. Vertel elkaar wanneer je je verdrietig voelt en droog elkaars
tranen. Als alle tranen gedroogd zijn kan je samen iets gaan doen waar je blij
van wordt om je gedachten even te verzetten. Wees mild voor elkaar, er
moet niet zoveel. Bedenk dat de tegenhang van angst- liefde is. 
Dus wees lief voor elkaar!
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Disclaimer
Tekst en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd.

 
Dit boekje mag vrij voor niet -commerciële doeleinden

worden verspreid, maar alleen in zijn geheel.
 

De tekst en tekeningen mogen niet gescheiden worden of
voor andere doeleinden worden gebruikt.



 
Geschreven door Régine van de Visse

Geillustreerd   door Gee Adriaansz
E-book  door Gee Adriaansz

 
 
 

www.hoevertelikmijnkind.nl

 

Kleine muis blijft thuis


