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We zijn allemaal onderdeel van een groot verhaal. Sommige dingen in een verhaal staan
vast, andere dingen veranderen telkens. Afgelopen tijd veranderden er veel dingen.
Wat?
Hang op de deur van jullie klas een groot vel papier. Maak hierop met de hele klas een lijst
met alle dingen die nu anders zijn en de regels en de woorden die daarbij horen.
Het nieuwe normaal en welke woorden?
Omdat niemand van ons dit eerder meemaakte moeten we alles ter plekke uitvinden, dus
ook welke woorden we gebruiken en hoe we de nieuwe afspraken vormgeven. Maak eerst
een Corona woordenlijst. We gebruiken bijvoorbeeld nu vaak het woord Coronacisis. Vinden
jullie dat een goed woord, of kunnen we beter van Corona-tijd spreken? En we moeten
elkaar ‘op afstand houden’, of kunnen we beter zeggen: we moeten goed op elkaar passen?
Zijn er ook nieuwe woorden ontstaan?
Maak jullie school Corona-proof
We moeten met elkaar de ‘nieuwe
normaal’ woorden en regels gaan
vormgeven. Denk in groepjes na over een
aantal manieren om de Corona afspraken
anders vorm te geven bij jullie op school.
Misschien hangt er rood wit lint, kan dat
niet beter vervangen worden door
vlaggetjes? Maak borden met
aanwijzigingen met alles wat je wel mag
in plaats van wat er niet mag. Maak jullie
school Corona proof, maar wel op geheel
eigen wijze.
Schrijf een einde
Omdat we niet weten wanneer het Coronavirus weer weggaat en niet meer zoveel van ons
leven zal bepalen, schrijft iedereen een kort einde van het Corona verhaal. Denk er over na
of het goed of slecht afloopt. Wat gebeurt er met het virus, welke invloed heeft het of hoe
wordt het verslagen, afgeleid of getransformeerd? Zoek ergens in school een grote muur en
hang daar een bord waarop staat ‘Het einde van Corona’. Hieronder hang je al jullie zelf
geschreven verhalen.
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