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KOContact – gezin (1) 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Coronavirus. Een veelbesproken woord. 
Sinds de overheidsmaatregelen rond het coronavirus zitten we met elkaar in een onbekende 

situatie. 
Kerkgang gaat anders, scholen zijn gesloten en u zit ineens thuis met alle kinderen. 

Het normale dagritme valt weg. U bent opeens moeder/vader en juf/meester tegelijk. De 
kinderen moeten elk op zijn of haar niveau geholpen worden met hun schoolwerk. De 

huishoudelijke taken moeten doorgaan, hygiëne vraagt extra aandacht. 
Hoe krijgen we dit allemaal goed geregeld? 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

KOC DIENSTEN STAAT ACHTER U 
 
In de afgelopen dagen heeft u al heel veel informatie 
gekregen over het coronavirus, over het maken van een 
planning. Maar ook over activiteiten voor en met de 
kinderen, allerlei links met de mogelijkheden om een 
dagopening te beluisteren enz. Het is best mogelijk dat 
u door de bomen het bos niet meer ziet. 
Wat te doen als de spanningen oplopen, omdat u in een 
klein huis woont? 
Of als alle kinderen op één computer hun schoolwerk 
moeten maken? 
Of omdat u nu ook gelijk mantelzorger bent van uw 
zorgenkind dat niet naar het KDC of speciaal onderwijs 
kan? 
Of als er nog kleine kinderen zijn die ook aandacht nodig 
hebben? 
Of als de kinderen om 10 uur al klaar zijn met hun 
schoolwerk en dan niet goed weten hoe ze zich bezig 
kunnen houden? 
Bij al dit soort vragen denkt het  KOC graag met u mee! 
Hoe? Dat leest u hierna. 
Onze ambulant hulpverleners staan klaar om u met raad 
en daad bij te staan. 
Mail ons als u vragen hebt (toegang@koc.nu). Er zal dan 
door één van de ambulant hulpverleners telefonisch (of 
via beeldbellen) contact met u worden opgenomen.  
Belangrijk: vermeld in uw e-mail naam en 
telefoonnummer. 

GEHOORDE UITSPRAKEN 
 
“Hoe is dat nu ooit klaar te 
krijgen: vier kinderen uit 
verschillende klassen lesgeven 
en dan ook nog de was, eten 
koken en de boodschappen 
doen!” 
 
“Zijn ze op school vergeten 
dat ik ook nog twee kinderen 
van 0 en 3 jaar thuis heb!?” 
 
“Wat moet Joost veel doen! 
Vergeet zijn juf dat zijn zusje 
uit groep 6 en twee oudere 
broers ook hun aandacht 
vragen bij het schoolwerk 
thuis!?” 
 
“Nu merk ik pas bij mezelf en 
de kinderen wat een rust de 
dagelijkse structuur van naar 
school gaan geeft. Ze zijn 
helemaal van slag en dan ook 
nog het schoolwerk …..!” 
 
“Ik voel me helemaal 
gestrest” 
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CITAAT VAN … 
 
Citaat van Luther over de pest:  
 
Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil 
bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen 
met…én plaats en persoon vermijden waar 
men mij niet nodig heeft…Waar echter mijn 
naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of 
persoon mijden, maar onbezorgd gaan en 
helpen zo goed ik kan. 
 

In GESPREK… 
 

Om over te praten met kinderen:  
- Wat heeft de uitspraak van Luther ons te 

zeggen nu we te maken hebben met het 
coronavirus?  

- Begrijp je dat de scholen gesloten zijn? 
 

 
 

TIP VAN DE DAG 
 
We sturen elke week een brief met een 
handige tip. 
Deze keer over de dagelijkse structuur.  
Om u daarbij te helpen hebben we in de 
bijlage een voorbeeld opgenomen van 
een dagplanning.  
Bij het plannen van schoolwerk is het 
handig om een vaste structuur aan te 
houden. Met ook duidelijk onderscheid 
wat is werktijd, wat is vrije tijd, wat is 
pauze. Maak voor elk kind apart een 
planning. Houd daarbij wel voor elk 
kind dezelfde tijd aan.  
Als kinderen een klusje doen, is het 
juist fijn als ze dat apart van elkaar 
kunnen doen, zodat ze even niet in 
elkaars nabijheid zijn. Bijvoorbeeld: 
het ene kind gaat boven stofzuigen en 
het andere kind maakt het konijnenhok 
schoon. 
 

FOTO 
 
Vragen of tips? Mail ze ons! Als u leuke 
foto’s heeft van kinderen die met hun 
schoolwerk of klusjes bezig zijn, dan zijn 
die ook van harte welkom. 
 

 
* De aanmelding via Toegang is bedoeld 
voor gezinnen die geen cliënt zijn van 
KOC Diensten. Cliënten van KOC raden 
we aan hun vragen te bespreken met de 
eigen hulpverlener. 
 

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Advies- en Redactieteam KOContact gezin 
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