Dag burgemeester Kottelenberg,
In het Gemeente Nieuws las ik uw berichtje en daarom schrijf ik u een email.
Ik ben Marius, 9 jaar en zit in groep 5 op de Wegwijzer in Kesteren.
Toen we bericht kregen dat de school dicht moest vanwege het Corona-virus vond ik dat eerst
niet zo leuk.
Maar toen we het schoolwerk thuis mochten maken en mama mij ging helpen was het wel
leuk. Papa moet 1 week thuis werken en dan weer 1 week op kantoor. Als papa thuis werkt is
het nog gezelliger, want naast mijn kamertje op zolder is de computerkamer van papa. Dan zit
ik niet zo alleen en kan ik af en toe even een praatje maken met papa.
Er zijn vakken die ik thuis niet hoef te maken en daarom ben ik eerder klaar. Dan kan ik s
middags lekker naar buiten, omdat het zo mooi weer is. Dan speel ik met mijn zusjes en soms
mag ik mijn opa helpen op de boerderij. Ik mag dan niet dicht bij opa komen en kan helaas
dus ook niet mee als opa met de trekker gaat rijden. Maar helpen met de schapen en
lammetjes, de koeien en kippen vind ik ook leuk.
Ik help papa ook in de tuin. Sla en andijvie mag ik in mijn stukje tuin zetten. En papa zegt dat
we volgende week al de eerste sla kunnen eten uit de tuin.
Hoe gaat het met u? Wij zijn allemaal (papa, mama, mijn 3 zusjes en ik) gezond. Ik hoop dat
u ook gezond bent en blijft!
Groetjes,
Marius – Kesteren

Hallo Burgemeester
Het gaat bij ons goed.
Het is heel vreemd dat we ineens niet meer naar school konden, ik ben ook heel blij dat we na
de vakantie weer naar school mogen.
Maar thuis Gaat het ook goed met het schoolwerk, maar op school lukt alles beter.
Met vriendelijke groet
Mark, 12 Jaar
Kesteren

Beste burgemeester
Het gaat erg goed met mij.
Het was inderdaad erg vreemd dat we ineens niet meer naar school konden.
Maar gelukkig kunnen we nog een beetje les krijgen.
Het is erg saai zonder mijn klasgenoten.
Maar gelukkig kun je via zoom ook nog
Contact hebben dat is erg fijn.
Ik verveel me niet want ik heb een naaimachine
gekregen van mijn oma.
En daar naai ik veel op.
Ik heb al een tas en een kussentje voor mijn oma gemaakt.
Want die is morgen jarig.
Dus vieren we haar verjaardag op afstand
Ik heb ook nog een sleutelhanger voor mijn opa gemaakt want die was op 27 april jarig.
En ik heb ook alle bewoners van Elim stuk voor stuk twee keer een kaart gestuurd
kent u mij nog ik mocht uw ketting om toen dominee gerrit schouten dominee werd in
Echteld.
En zaterdag is mijn neef jarig (2 mei).
En zondag ben ik jarig (3 mei).
Maar gelukkig kunnen we weer 11 mei weer naar school en dat is fijn!
Met vriendelijke groet Isabel uit Ochten

