
             Corona 
 

Corona is zo vies als een peuk, 
daarom is het niet leuk. 

 
Vervelen doen we ons vaak, 

want we zien elkaar niet vaak. 
 

Corona moet weg, 
want we hebben pech. 

 
Vrijdag 13 maart, 

waren wij van de kaart. 
 

Het was de laatste dag school, 
en daarom zijn we nu op de dool. 

 
Als ik kon toveren, 

dan zou ik corona veroveren. 
 

De wereld kwam terug in kleur, 
dat gaf iedereen een goed humeur. 

 

Het coronavirus (Arthur) 
 



 
 

Corona joepie zeggen de kinderen geen school maar ze 
hebben 

Ongelijk want het is echt een vermoeiende tijd voor iedereen  

Respect voor alle hulpdiensten en voor de mensen die zwak 
zijn 

Oorzaak in China in de stad Wuhan 

Niet hamsteren want als de hulpdiensten ‘s avonds 
winkelen en 

Alles niet meer hebben dan zijn ze heel triest 

 
Corona, ofwel het longvirus dat zich over de hele 
wereld verspreidt. 

Of je het nu hebt of niet, het is verschrikkelijk! 

Raar hoor, plotseling gebeurt alles van thuis uit. 

Om goed te weten wat er allemaal gebeurt moet je 
geen 100 jaar geworden zijn! 



Na deze lockdown is alles hopelijk voorbij want... 

Alle landen zien ervan af! 

 
Robin Vanhaelewyn 

nr: 19 

 Choco, fristi en WC-papier 

Overal hamstren bij de winkelier 

Robin blijft in zijn kot 

Ook al wordt hij een beetje zot 

Na deze lockdown 

Alle vrienden eindelijk terug samen! Wie is de clown? 

Naam gedicht (Kacper Ribinski)  
 

 

Chinezen 

Ongenezen is het bijna 

Regelmatig handen wassen 



Ontmoet niemand 

Niet fijn 

Ambetant is het zeker 

 
naamgedicht corona: 
 
 
 
Cool zo zou ik je niet noemen eerder een moordenaar! 
 
Overal zit je op ons lichaam te wachten tot je iemand kan besmetten. 
 
Rover die je  bent  want je steelt mensenlevens. 
 
Ondertussen is heel de wereld aan het afzien van jouw vuiligheid. 
 
Naarmate de tijd zul je gaan en wij zullen je verslaan.  
 
Altijd en overal zorg je voor problemen! 
 
 
Helena Riebbels 
maart 2020  



chips zeiden mijn vrienden toen de school dicht ging. 

ondanks het feit dat we elkaar niet meer zien sturen mijn vrienden en ik veel berichten naar elkaar. 

rond 1 september zie ik mijn vrienden op de eerste schooldag. 

oh nee ik zie mijn vrienden niet meer. 

na de vakantie ga ik weer spelen met mijn vrienden. 

als de vakantie voorbij is zie ik mijn vrienden weer. 
 
 

Het coronavirus  

 
 
China daar begon het 
Omg het gaat zooo snel  
Rood?Nee. Blauw?Nee. Wit?Ja. 
Ooh corona is een Griekse meisjesnaam 
Nooit leuke dingen doen 
Altijd lessen voor school        

Voor het virus: Een duim omlaag  
Ik heb geen idee hoe het werkt 
Raden kan ik toch niet goed 
Uiteindelijk is het toch een stoute griep 



Stout coronavirus jij moet weg! 
 
Mijn slogan: 
 
Het moet weg het moet weg, 
Het bezorgt de mensen alleen maar pech! 
 
 
 
 
                                  gedicht+slogan is gemaakt door Isa 
 

Chaos in over heel de wereld. 
Overal hamsteren mensen de winkels leeg. 
Raar dat we binnen moeten blijven. 
Oma’s en opa’s voelen zich eenzaam. 
Niemand mag noch samenkomen in groep. 
Alle besmette mensen moeten weer genezen. 
 
 
Emiel Heynssens 
klas 5A 
Juf Bernadette Peckstadt 
 
° 26/03/2009 
 
CORONA 
 
 
Corona is niet plezant dus geef geen hand 
Was je handen goed twee minuten als het moet 



 
Kussen mag ook niet meer wat een pech alweer  
Blijf thuis en ga alleen nog maar naar de winkel ja dat geldt ook voor een pinkel 
 
Houd afstand van elkaar minstens een meter anders wordt het niet beter 
Raak je gezicht niet aan zo kan alles veilig gaan 
 
Hoest niet in je hand dat vind niemand amusant  
High five doe je met je elleboog dan komt er vast een regenboog 
 
Is je zakdoek gemaakt uit papier? Dat doet me een plezier 
Dus zit dit allemaal in je hoofd? De regels ga je toch volgen, beloofd? 
 
 
 
 
Sepp Devreese 
 
 
 
 
Sepp Devreese 
klas 5A 
Juf Bernadette Peckstadt 
 
° 31/08/2009 
 

CORONAVIRUS 
 
 

Ik vind het niet  zo fijn  
dat ik niet meer bij mijn vrienden kan zijn. 

 
De school is dicht  

en thuisblijven is verplicht. 
 

ik moet nu zelf taken maken  
en lezen in mijn boeken.  

en mag niemand meer bezoeken. 
 

Maggie zegt “blijf in uw kot”  
maar dat vind ik een beetje zot. 

 
Coronavirus ga weg! 

 
 



 
Vince de Moor 
klas 5A 
Juf Bernadette Peckstadt 
 
° 24/02/2009 

             Corona 
 

Corona is zo vies als een peuk, 
daarom is het niet leuk. 

 
Vervelen doen we ons vaak, 

want we zien elkaar niet vaak. 
 

Corona moet weg, 
want we hebben pech. 

 
Vrijdag 13 maart, 

waren wij van de kaart. 
 

Het was de laatste dag school, 
en daarom zijn we nu op de dool. 

 
Als ik kon toveren, 

dan zou ik corona veroveren. 
 

De wereld kwam terug in kleur, 
dat gaf iedereen een goed humeur. 

 
Wout Brugge 
5de leerjaar A  


