beste burgemeester
ik vind het corona virus wel naar maar ik vind het thuis zitten wel fijn
ik vermaak me met varen en in de tuin spelen en roblox .
vind u deze tijd moeilijk?
groetjes Luke 11 jaar Kesteren

Hoi burgemeester
Ik ben jack, ik vind het best wel jammer dat ik niet op school kan werken.
Ik mijn vriendjes , vriendinnetjes en mijn juffen.
Maar ik vind het toch ook wel leuk om thuis te werken.
Mama brengt altijd een groot glas met drinken als ik mijn huiswerk aan het maken ben.
De knutsel opdrachten vind ik het leukste en mama ook die knutselt lekker mee.
Als ik dan even pauze heb ga ik altijd lekker even gek doen met mijn zusje Milana en daarna
eten we fruit .
Ik hoop dat ik gauw weer met mijn vriendjes kan spelen op het schoolplein.
Groetjes Jack Opheusden

Beste Burgemeester Kottelenberg,
De afgelopen weken konden wij niet naar school gaan door het risico van
de snelle verspreiding van het Coronavirus. Wij krijgen nu online
instructies. Dit gebeurt in groepjes van vijf leerlingen. Wij, Emma en
Britt, zitten in een groepje met Rens, Borys en Loran. Bij sommige
instructies, zoals een dictee, krijgen we deze met meerdere groepjes
tegelijkertijd. Dit is erg prettig, want daardoor zijn we nog steeds
wel bezig met school.
Wij zijn blij dat we maandag 11 mei weer naar school mogen. Wij missen
namelijk onze vrienden en natuurlijk onze juffen.
We hebben veel respect voor de zorg en alle mensen de tegen het
Coronavirus strijden. Wij hopen dat iedereen gezond blijft.
Met vriendelijke groeten,
Emma en Britt
Leerlingen van Daltonschool Het Palet Kesteren

Geachte Burgemeester Kottelenberg.

Ik had in de krant gezien dat u een bericht had geplaatst. daarop wilde ik antwoorden.
Ik vind thuiswerken eigenlijk een klein beetje leuk want je hebt dan niet zoveel huiswerk als
normaal. We beginnen met een bijbelverhaal, zingen, bidden en dan ga ik rekenen, taal, spelling,
begrijpend lezen doen. En natuurlijk oefenen voor de entreetoets(toets wat bepaalt welk niveau ik ga
doen)
Maar het is niet leuk dat ik mijn vrienden niet kan zien. Af en toe zoomen we met de klas dan kan ik
mijn vrienden toch nog zien.
En als ik klaar ben met huiswerk dan ga ik soms vissen dicht bij ons huis en toen had ik een grote
spiegelkarper gevangen.
En wat vindt u van het thuiswerken?. Misschien bent u dan ook wel sneller klaar. Ik hoop het voor u.
Groetjes Weslin 10 jaar Kesteren

Ik kreeg een opdracht voor school waarin stond dat u benieuwd was hoe het met ons gaat. Met
mij gaat het prima. Het is natuurlijk wel vervelend dat ik thuis zit. Maar als dat ervoor zorgt
dat er minder mensen ziek worden doe ik dat graag. Ik kan mijzelf thuis prima vermaken, ik
ga iedere dag een stukje met mijn moeder fietsen om een beetje fit te blijven. Het thuiswerken
gaat ook goed het scheelt dat wij op school al werkte met laptops en dus is er voor mij ook
niet veel verandert. Behalve dat ik thuis werk natuurlijk. Zelf ben ik wel bang dat mijn
moeder het krijgt want zij valt wel onder de risicogroep. Ik hoop dat het met u ook goed gaat
en hopen dat het allemaal mee valt in de Neder-Betuwe met de corona zieken. Blijf gezond en
tot ziens.
Groetjes Amy / Palet Kesteren

Beste burgemeester,
Wat leuk dat u in ‘Hét Gemeente Nieuws’ een berichtje hebt geschreven aan jongens en
meisjes.
Ik heet Emma en ik ben 10 jaar.
Ik vind het niet leuk dat ik niet naar school kan, maar ik kan wel elke middag na het eten
gelijk spelen dat vind ik wel leuk.
Het thuisonderwijs is wel leuk, maar school is leuker.
Soms ga ik nog wel naar school, omdat mijn ouders werken in cruciale beroepen.
Met mij gaat het goed, met u ook????
U werkt ook thuis, schrijft u….hoe vindt u dat?
Ik vind het jammer dat ik niet naar de kerk kan gaan, maar we kunnen nu wel uitslapen en dat
vind ik wel fijn.
Maar we kunnen nu wel meeluisteren thuis.
Groetjes
Emma Opheusden

Beste burgemeester Jan,
In de krant stond een berichtje van u voor ons, dat vond ik aardig van u.
Thuiswerken vind ik heel erg leuk, omdat ik eerder klaar ben dan op school.
Maar ik mis mijn klasgenootjes en de juf wel.
Elke week belt de juf even om te vragen hoe het met ons gaat.
Voor iedere dag heb ik een planning, ik ben altijd voor 12 uur klaar.
In de middag lees ik veel, speel met mijn lego-dorp en speel ik in de achtertuin.
Nog veel sterkte toegewenst in uw werk!
Hartelijke groet,
Sem 9 jaar Kesteren

Geachte Jan Kottelenberg
Met ons gaat het goed, wij zijn blij dat we 11 mei weer naar school toe kunnen!
Groeten Rens, Borys en Loran / Palet Kesteren

beste burgemeester
ik vind het niet echt zo leuk om thuis te werken omdat je vrienden en vriendinnen niet meer
ziet en Juffen en meesters en ik mag niet buitenspelen en in contact komen en ik kan nu niet
uit eten en mijn moeder die kan mij soms niet helpen dat het soms lastig is om te helpen maar
ik vind het wel leuk aan het thuis werken dat je niet de helen dag moet werken en dat ik op de
trampoline kan.
groetjes Esmee😉😄😉 (Palet Kesteren)

Hallo burgemeester,
>
> Ik ben Feline. Ik vind het wel leuk om thuis te werken, alleen ik mis mijn vrienden en vriendinnen
wel.
> Ik zit in groep 5 en ik vind het wel een beetje raar om met de juf op chromebook te praten.
> De juf doet het heel goed en papa en mama helpen mij ook heel goed.
>
> groetjes Feline / Palet Kesteren

> Beste burgemeester,
>
> Ik voel me heel erg goed. Wel mis ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes en de juf op school. Ik zit op
Het Palet in Kesteren in groep 5.
> Ik voetbal in Nijmegen en dat mis ik ook heel erg.
> Wel kan ik gelukkig samen met mijn broer buiten voetballen.
> Gaat het met u ook goed?
>
> Groetjes van Delano

Lieve beste meneer de burgemeester het gaat goed met mij en ik mis de kinderen op school en
de andere groepen op school en de juffen en meesters en mijn vrienden ook en ik wil weer
naar school en het werk gaat goed en dit denk ik als de coronatijd klaar is dan denk ik dat de
wereld niet het zelfde meer zal zijn
liefst groetjes Yazeed. Palet Kesteren

Beste burgemeester
Met mij gaat het goed!
Ik ben in quarantaine met papa mama en mijn zus Fleur.
Fleur irriteert me enorm, dus ben ik blij dat ik weer naar school mag 😅.
Gaat het bij u ook goed?
Groetjes van Annemijn uit groep 6 (10 jaar) van basisschool Het Palet kesteren

met mij gaat alles goed! ik ben in quarantaine met mijn moeder vader broer en mijn kat
snoepie. mijn vader en moeder werken allebij in een vitaal beroep dus die zijn bijna niet thuis.
en mijn broer heeft nu al vakantie en ik niet dus hij plaagt mij daar de hele tijd mee. maar het
komt altijd wel weer goed als we even een diskusie hebben gehad. ik hoop dat met u ook alles
goed gaat!
groetjes van lotte uit groep 6 op het palet in kesteren

Geachte burgemeester Kottelenberg.
Onze namen zijn Bas en Sanne.
We zijn 12 en 9 jaar oud.
Wij vinden het aan de ene kant wel leuk dat we niet naar school kunnen, want dan zijn we de
hele dag thuis.
En aan de andere kan is het ook weer niet leuk,want we zien onze vrienden niet en onze juffen
en meesters niet en missen ze ook.
Maar voor de rest gaat alles met ons goed.
We zijn helemaal fit we zijn genoeg buiten en bewegen goed.
We vervelen ons niet! We houden ons aan de regels we gaan niet naar anderen we blijven
thuis. Een van ons gezin gaat naar de winkel en de rest blijft thuis.
Wij kennen voor de rest niemand die corona heeft of had.
Wij vinden het zelf ook een beetje eng.
Groetjes Bas en Sanne.
Palet Kesteren

Beste burgemeester,
Ik heet Sterra en ik ben 9 jaar en zit in groep 6 van Het Palet in Kesteren. Toen ik hoorde dat
we lang niet na naar school mochten vond ik dat erg jammer. Want ik zou mijn vriendinnen
lang niet kunnen zien maar vond het ook erg spannend omdat je er ziek van kan worden en
was bang dat mijn familie ziek zo worden. Maar ik ken niemand die er ziek is van geworden.
Ben nu al 6 weken niet na school geweest en krijg les via mijn chromebook en ik videobel
met mijn juf en soms met mijn vriendinnen. Het is soms wel moeilijk om al het huiswerk te
maken omdat ik dan graag wil spelen met mijn zusje Sophia van 5 jaar. Ik heb ook nog een
broertje die pas 2 jaar is geworden maar we konden zijn verjaardag niet vieren door de
corona. En heb nog een zusje van bijna 1 jaar. Hoop dat we haar verjaardag wel mogen
vieren.
Vanaf 11 mei mogen we weer na school. Vind dat erg leuk want zie dan mijn vriendinnen
weer en de juffen.
Wat vind u moeilijk aan de corona? Ik vind het moeilijk dat ik niet mag spelen met
vriendinnen en niet na mijn opa en oma mag. En dat ik niet even mee mag na de winkels.
Werkt u ook thuis zoals veel ouders en hoe heeft u contact met uw collega's? Mijn papa
werkt gewoon hij is boomkweker en mijn mama is altijd bij ons.
Wat gaat u als eerste doen als alle regels weg zijn en alles weer mag? Ik ga denk ik lekker
met mijn vriendinnen spelen en ergens gezellig met mijn familie een ijsje eten.
Ik hoop dat alles goed gaat met u en dat u en uw familie gezond blijven en misschien tot
ziens.
Groeten Sterra

beste burgemeester,
Het corona virus is natuurlijk wel erg, maar het is wel heel fijn dat het nu mooi weer is zodat
we veel naar buiten kunnen en we hebben nu een roeibootje en dat is heel leuk.
Ik mis vooral de mensen in de klas. Ik heb wel aardig wat toetsen gemist dus ik hoop dat die
niet meer allemaal komen. Ik rijd paard, maar dat ging ook niet meer door en ik speel piano
en dat hebben we een paar keer via zoom gedaan maar daar raak ik niet echt gemotiveerder
van.
Het is wel een voordeel dat de lucht er schoner van wordt. Wij zijn een paar weken geleden
ziek geweest en we hopen dat het corona was omdat we dan immuun zijn. Hebt u er veel last
van op uw werk?
groetjes van Isabelle 12 jaar Kesteren

beste burgemeester
Het corona is een erge ziekte maar voor mij is het best leuk.
Ik krijg thuis les en ik kan langer spelen.
Wat vind u er van?
Is het bij u ook zo verandert.
Ik zit nu in groep zes en ik ben negen jaar.
Een poos geleden ben ik ben ik bijna twee weken ziek geweest, ging ik een keer naar school
en toen bleef ik weer een hele poos thuis door het corona.
Hebt u al corona gekregen denkt u.
Groetjes Daniel Kesteren

Beste burgemeester,
Wat leuk dat u dit doet! Ik vind het jammer dat we niet naar school kunnen. Maar, gelukkig
heb ik thuis ook van alles te doen. Elke ochtend ben ik bezig met het huiswerk. En 's middags
ga ik soms naar de bongerd, tegenover ons huis. Dan gaan we bijvoorbeeld boompje
klimmen of kikkers vangen. Of ik ga zitten tekenen. En mijn vader is een veranda aan het
bouwen, dus help ik mijn vader ook.
Groetjes, Joanne 12 jaar Kesteren.

Geachte Burgemeester Kottelenberg,
Hoe gaat het met u? Moet u veel doen in deze tijd? Of juist niet? En vind u het burgemeester
zijn leuk? Ik zag uw vraag in het Gemeente Nieuws dat u graag brieven van kinderen
ontvangt, nou dat doe ik dan zo! Ik hoop dat we weer snel naar school kunnen. Hoe gaat het
dan nu op het Gemeentehuis? Werken alle raadsleden thuis of komen die ook wel eens op
het gemeentehuis? Met mij gaat alles gelukkig nog goed. Het is heel gek dat we zo thuis les
hebben, voordat ik meer vertel, ik zit op het Van Lodenstein College in Kesteren in 1 VWO.
We krijgen lessen online via Teams. We krijgen elke dag weer Thuis-werk, via Magister. Daar
kan elke leraar iets in zetten, en wij zien dat weer en maken dat.
Ik hoop dat bij leven en welzijn, we weer snel naar school kunnen en weer naar de
supermarkt en dat we weer naar alle dingen kunnen wat we nu gewoon zijn. Van harte
beterschap aan alle mensen die besmet zijn met het Coronavirus. En alle steun aan de
mensen bij wie een geliefde is overleden.
Hoogachtend,
Arjan 12 jaar Ochten

