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Fatima 7 jaar  

leerling groep 4 van de basisschool 

 

Toen Fatima hoorde dat ze voorlopig niet meer 

naar school hoefde, was ze niet blij, zegt haar 

moeder Fedua. Ze vond het moeilijk om de op-

drachten te doen zonder de juf. Ze kon haar juf 

wel een berichtje sturen en om hulp vragen. 

Ook Fedua kon via een speciaal programma in 

contact komen met de juf. Ook heeft de juf ver-

schillende keren gebeld om te vragen hoe het 

ging en ook met Fatima gesproken. 

 

Nu de basisscholen sinds twee weken weer ge-

deeltelijk open zijn, gaat Fatima op dinsdag en 

vrijdag naar school. Ze vindt het daar weer 

hartstikke leuk. Haar schoolvriendinnen kan ze 

weer zien en ook haar juf in levende lijve. Op de 

dagen dat Fatima thuis werkt heeft ze 3x op een 

dag een videomeeting met haar juf.  

 

De eerste dagen dat ze niet naar school kon had 

ze echt een vakantiegevoel, zegt Fedua. Maar 

toen ze niet buiten mocht spelen was dat snel 

over. Nu speelt ze weer buiten als ze klaar is 

met haar huiswerk. Thuis werken is ze ook leuk 

gaan vinden. Ze wordt daar niet afgeleid door 

andere kinderen. 

 

Fedua heeft een vitaal beroep (apothekersassis-

tent) en ook haar man kan niet altijd thuis zijn 

voor de kinderen. Haar broertje gaat naar de 

crèche en Fatima naar een van haar tantes.   

 

Nu het ramadan is worden de contacten met de 

familie erg gemist. Fedua komt uit een groot ge-

zin en alle broers en zussen wonen in Gouda. 

Soms spreken ze af met een ander gezin als nie-

mand klachten heeft, maar niet te vaak. Dus 

ook geen groot feest als de ramadan is afgelo-

pen. Mijn ouders hebben een hele grote tuin, 

zegt Fedua, dus misschien gaan wij daar naar 

toe en is het toch een beetje feest. 

 

 

 

 


