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Geachte lezers, 
 

Een Minister President Rutte (AKA Snip) met een 
vooruitziende blik die weet te voorspellen dat er 
een derde golf aankomt. Dat heeft die uiteraard 
niet van zichzelf, RIVM of OMT maar heeft dat 
geconcludeerd met de berichten uit Israël.  
 
 
Het is nu wikken en wegen voor het kabinet maar ook voor de 
bevolking. De economie en de scholen. Het geld in de staatskas zal 
wel een beetje opraken en daar moeten we straks allemaal voor 
bloeden na dit ongelofelijke beleid.  
 
Je koopt een spijkerbroek met 
de telefoon in je hand of via 
het internet in de juiste kleur 
bij de winkel op de hoek. Je 
spreekt af wanneer je naar de 
winkel komt om te betalen 
(gepast en contant) en je 
neemt je nieuwe spijkerbroek 
mee. Je moet ‘m wel even 

thuis nog passen maar dat gaat 
wel lukken. Even met andere 
klanten kwebbelen is er niet 
bij want je mag de winkel niet 
in. Ben je handig dan bestel je 
gelijk even wat te eten bij de 
lokale patatzaak of Chinees-
restaurant.  

 
 
De scholen van het primair 
onderwijs gaan open omdat ze 
te veel lesachterstand hebben 
en het thuisonderwijs is niet vol 
te houden door alle partijen. Er 
zijn nog enkele beperkingen 
zoals heeft je kind griep-
verschijnselen dan thuislaten. 
Heeft een kind daadwerkelijk 
corona dan blijft de gehele klas 
vijf dagen thuis dus ook de 
leerkracht of leerkrachten bij 
een gedeelde klas. Dat is nog te 
overzien. Is een leerling niet 

getest dan blijft die 10 dagen 
thuis. Nu is het de wens van het 
kabinet dat er sneltesten 
worden uitgevoerd op scholen 
bij de kinderen. Dat is onzinnig 
want heeft een kind positief 
getest met een coronasneltest  
op school dan moet de gehele 
school thuisblijven... toch? Dan 
komt de klap op de beroemde 
vuurpijl en dat is dat het 
kabinet veel leerkrachten 
zoveel angst aangepraat dat ze 
niet meer naar school willen in 
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verband met corona en al zeker 
niet als ze tot een risicogroep 
behoren en daarover hoor je de 
laatste maanden helemaal 
niets meer van Snip en Snap. Ze 
melden zich al dan niet 
opzettelijk ziek en dan zit de 
klas weer thuis. Maar ook bij de 
ouders is door Snip en Snap de 
angst er goed in gepraat want 
ze willen absoluut hun kinderen 
niet naar school sturen in deze 
coronatijd. Ik ben toch reuze 
benieuwd hoe het kabinet dit 
opgelost gaat krijgen. 
Overigens het testen van de 

jongste kinderen met een PCR 
test lijkt mij ook een 
martelgang. Misschien dat K3 
met Qmusic er een leuk 
deuntje op kan verzinnen. 

 

Dat is dus inderdaad voor het kabinet een dingetje. Voor en tijdens 
de eerste lockdown in 2020 hebben Snip en Snap de bevolking 
zoveel angst aangepraat dat ze nu niets meer durven en voor 
eeuwig verbonden zijn met hun vies stinkende mondkapje. De 
kinderen worden mede daardoor in diezelfde angstspiraal 
meegenomen dat ze niets meer in vrijheid buiten of zelfs binnen 
durven te spelen met vrienden en vriendinnen en bezoek aan Opa 
en Oma nog wat moeilijker wordt.  
 

Ik zou toch graag willen weten hoe Snip, Snap en kabinet 
dit willen gaan oplossen. Met de achterstanden zullen de 
kinderen ver achterblijven op hun klasgenoten en dat zal 
merkzaam zijn in hun toekomst. 
 
Succes,   
Peter 
 


