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Arnhem, 23 April 2020 
 
 
Aan mijzelf, 
 
Alles is anders door C-19/Corona. Door C-19 kunnen we maar max 3 mensen op bezoek 
komen. Daardoor mocht mijn familie niet op mijn verjaardag komen. Je krijgt sport nu met 
C-19 binnen je krijgt dan online trainingen.En ook school doe je online vanuit thuis. Je moet 
ook pesee een karretje of mandje meenemen in de winkels. De meeste mensen kunnen niet 
naar hun werk en moeten thuis werken. Of je bent maar met een paar mensen op je werk. 
Ook heel veel dragen mondkapjes of handschoenen. Je moet ook op 1,5 meter afstand 
blijven onder de 12 mag je nog binnen 1,5 meter komen. Behalve met je moeder vader broer 
of zus. 
 
 
 
Nu zijn er heel veel mensen een super voorraad. Wc papier aan het kopen. En als je uit deel 
sakjes chip wil kopen zijn ze er bijvoorbeeld niet. Met drinken kunnen we ook bijna niet zelf 
voor het merk kiezen. Alle ijsje zijn nu ook uitverkocht. En iedereen is bang dat het brood op 
raakt dus iedereen koopt nu heel veel brood. Maar het gebeurt niet dat het brood opraakt. 
Wand de bakker werken gewoon nog. En de zomervakantie wordt misschien ook ingekort. Ik 
hoop dat dat niet gebeurt. 
 
 
Maar er zijn ook goede/leuke dingen aan. Nu rijden er minder auto’s. We kunnen nu ook 
aardolie voor geld ophalen. We hebben ook maar school tot 12:30. we mogen nu ook meer 
pizza, kfc en mcdonald's. We mogen meer game. En we krijgen V-Bucks van mama en papa 
(V-Bucks is geld in fortnite). We krijgen een boek en nog meer andere dingen. We kijken 
vaak samen een film op pathé thuis. Maar  jammer genoeg kan ik geen vrienden zien. Maar 
ik ga binnenkort we naar mijn neefjes. Ik hoop dat het in de toekomst leuk is. 
 
 
Groetjes Jip 
 
  
 
 
 



 


