
THUIS BLIJVEN 

HOE DOE JE DAT? 



Drie weken binnen… 



3 weken binnen… 

Misschien denk je nu: “Leuk!”, 3 weken geen school! 
Maar… we hebben geen vakantie.    
Jammer, jammer, maar helaas.     
En misschien moeten we langer binnen blijven?


Het is belangrijk dat je structuur hebt in je dag.

4 dagen binnen en je gaat je vervelen. 
En verveling? 

Verveling is een monster…


Het nieuwe coronavirus kan ook stress geven. 
Daarom:

 
Blijf goed voor jezelf zorgen


 
Wat kan jij doen?  
Je leest het in deze .pdf




Ritme 

Blijf in een normaal ritme.            
Houd je aan een dagnacht structuur  
Kom niet te laat uit je bed. 
 
Ben je normaal 7:30uur uit bed?  
Doe dit dan nu ook. 

Trek je kleren aan.  
Blijf niet de hele dag in pyjama, ook al hoef je niet naar buiten. 
Maak je haar en make-up extra mooi. 

Maak tijdschema’s  
Maak een ritme. Maak een programma voor je dagen. 
Eet op regelmatige tijdstippen 
Houd je aan een dagnacht structuur en  
probeer ook overdag een planning vast te houden.


 
 
 



Rust 

Stress… 
Kijk je de hele dag naar het nieuws? Naar alles wat niet goed gaat?

Is je hoofd vol met denken? 
Veel denken, lezen, luisteren en kijken naar nieuws over  
het nieuwe Coronavirus kan ook stress geven.

 

Zoek rust. 
Een rustig hoofd kan beter denken. Beter beslissen.

 
Zoek afleiding: 

	 -   Luister naar leuke muziek

	       https://open.spotify.com/playlist/1FYr7ZmqrNewsIq6fhQo2C


- Mediteer of doe yoga 
https://youtu.be/xIjDCZ_d3qs


	 -  Gratis Luisterboeken

 	    https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html


	 - Bezoek (virtueel online) een museum 
  	  https://www.parents.com/syndication/museums-with-virtual-tours/?utm_campaign=parents_parentsmagazine&utm_content=internalsyndication_travelandleisure&utm_source=facebook.com&utm_term=FD51F848-6550-11EA-9FBA-

CF782FEB5590&utm_medium=social&fbclid=IwAR2fwJ3iCoc9w9o78y5qOzc0qFTaxTWpmH9FwmhBdOQgE4nJWJZk-3XRVjE&fbclid=IwAR3p89S8qc098ImnvuWuKYAvBAZbp9GuNtAM-Kb6jyspn1sE5tP6UQqYX8Y	 

Doe iets anders. 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Sport! 
 
 
Blij in beweging! 
Elke dag 30 minuten bewegen is goed. 
Beweeg elke dag op dezelfde tijd, bijvoorbeeld elke dag om 7:30uur


Er is online heel veel gratis sport. 
In het Nederlands!  
Dus je blijft fit én je oefent met taal. Goed hè? 
Bijvoorbeeld:


- Nederland in beweging 
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/
nederland-in-beweging/nederland-in-beweging/
POW_04558535/


- Cardio fitness op YouTube  
https://youtu.be/gjhc_lrDRBk


- Yoga op YouTube 
https://youtu.be/if9iGRlopoQ


- Calisthenics op YouTube 
 https://youtu.be/8Wbulv0m6fY 

-  Online dans classes op YouTube 
   https://youtu.be/fxt7zpQ7BeU  
   (We willen natuurlijk dan wel een video met jou zien!!! ;)
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Ga blij, met een voldaan gevoel, naar bed. 

Ga doen!   
Geef jezelf taken. 

Vul je dag met zinvolle bezigheden. 
Bedenk elke dag iets nuttigs om te doen. 
 
Bijvoorbeeld: 
	 


- Maak je kamer netjes en je huis lekker fris en schoon

- Sport elke dag 30 minuten

- Online lessen

- Bak een lekkere taart

- Doe klusjes; muur verven of kasten opruimen

- Je balkon of de tuin opruimen


Kijk ’s avonds blij terug op je dag. 

 
 



RUST,  REINHEID , REGELMAAT 
 

Dit is ook belangrijk voor je kinderen. 
Rust, reinheid en regelmaat helpen je goed voelen.

  


Rust 
Rust voor je lichaam en rust voor je hoofd. 
Slapen is daarom belangrijk. 
 
Ga niet te laat naar bed

Ga elke avond op dezelfde tijd naar bed.  
Zorg voor voldoende slaap

Houd je aan een dagnacht structuur 
Houd ritme.


Reinheid 
Was extra je handen 
Doe het raam elke dag open 
Maak je huis goed schoon.


Regelmaat = Ritme 
Zie bladzijde 4 
 
 
 



Eet op dezelfde tijd. 

Maak gezonde maaltijden  
Drink veel water 
Eet op regelmatige tijdstippen


bijvoorbeeld:

 	   8:00uur   ontbijt 
	 12:00uur   lunch 
	 18:00uur   diner 
 

 
 
Op YouTube heb je ontzettend veel 
videos waar je recepten kunt kijken 
(En je Nederlands kunt oefenen!) 
Bijvoorbeeld deze 
https://youtu.be/-t0jizLvlWM


Maak je een recept? 
Schrijf de stappen, maak een foto  
en zet het op de WhatsApp 
Dan kunnen we samen eten!


 

https://youtu.be/-t0jizLvlWM


Kinderen en school. 

Heb je kinderen? 
Je kinderen moeten nu thuis naar school. 
Zij hebben van school huiswerk. 

Jij kunt ze helpen. 
 
Moeilijk? 
Het Alfa-college vraagt vrijwilligers die jou en je kind online kunnen helpen. 
 
Meer weten? 
Vraag je docent via de WhatsApp




Wat kun je doen voor anderen?  

In je buurt zijn misschien ook mensen die hulp nodig hebben. 

Mensen die je kunt helpen met praktische dingen.

 
Bijvoorbeeld: 
- boodschappen doen 
- de hond uitlaten

- iemand die niet veel mensen kent en veel alleen is een keer extra bellen


Help je iemand?  
Denk wel eerst altijd aan je eigen gezondheid.  

 
Heb je zelf hulp nodig? 
Laat het weten! 
Vraag! 

Hulp van het Rode Kruis

Via het rode kruis lopen er initiatieven waarbij je  
hulp aan anderen kan aanbieden  
of zelf hulp kan vragen. 



Dankjewel voor je tijd. 
 
Voor nu: 
 
Blijf kalm  
	        blijf binnen 

	 	 	         en was je handen.  
 
 
Sterkte allemaal. 
We hopen je snel op school te zien!



Bron 
Een deel van deze informatie komt uit de krant. 
Het zijn tips van een marinier. 
 
Wil je het hele stuk lezen? 
Klik dan op deze link:

https://www.dvhn.nl/groningen/Oud-marinier-uit-Groningen-geeft-tips-over-thuisisolatie-en-waarschuwt-Verveling-is-een-monster-25465690.html


Heb je veel last van stress? 
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Als_je_stress_hebt_veel_denkt_en_slecht_slaapt_folder_Pharos.pdf


Meer weten over gezond leven? 
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/folder-gezond-leven.pdf 
https://www.pharos.nl/kennisbank/gezond-leven-module-gezond-inburgeren-videos/  
https://youtu.be/ZfVoYPgkDIs
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