
 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T +31 (0)20 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 

 

 

 

Abdessalam - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
Poezië: mijn held 
 
Mijn opa is dood dat vind ik niet zo leuk maar weet je wat het ergste is ik heb  hem  
nooit een hug kunnen geven want hij is niet zo lang gebleven  
Mijn opa hield van voetbal zoals mij maar had geen telefoon zoals wij 
Zijn ouders hadden niet zo veel geld dus moest hij zoeken in een hooiveld met één  
speld maar hij is mij held 
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Ali - 19 jaar -  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 
 
Gevoel 
 
Ik sta op en ik heb geen doel meer voor de dag.  
De scholen zijn gesloten, iets wat ik niet aankomen zag.  
Wat een heftige maatregel, moet ik mij zorgen maken?  
Of komt het pas dichtbij als iemand dichtbij er in aanmerking mee zal raken.  
 
Willen maar niet kunnen, wat is dat een gek gevoel.  
Iets willen ondernemen... basically mijn levensdoel.  
Ik doe op dit moment vrij weinig en verveel mij heel erg.  
Heb geen energie om maar iets te doen, het gevoel van constant beklimmen van een 
berg.  
Waarom ben ik toch zo moe? Is er iets wat mijn lichaam van mij verbergt? 
 
Ik sta op en ik heb geen doel meer voor de dag.  
De scholen zijn gesloten, iets wat ik niet aankomen zag.  
De komende weken zal het zo blijven... ik zal een manier moeten vinden om er mee 
te leven.  
Ga maar terug naar bed, morgen is weer een dag om te zweven. 
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Amin - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  

 

Mijn Coronatijd 

 
De tijd staat even stil 
Het is niet iets wat ik wil, het is vaker stil. 
Nu samen thuis 
Ik dacht het is niet wat ik wil 
Ik vind het niet erg zo stil 
Thuis zijn is nu fijn 
Al mag je niet meer in de winkels zijn 
In de tuin hangen is prettig 
Het is niet zo heftig 
Nu loopt iedereen deftig 
Op afstand 
Minimaal ander halve meter als dat kan 
En dan 
Gaan de scholen weer open? 
Zie je iedereen weer lopen 
Ik ga een mondkapje kopen 
En laten we hopen 
Dat we op vakantie kunnen 
Dan zitten we niet meer steeds binnen 
Het Coronavirus moet weg  
Dan heeft niemand meer pech 
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Channa - tweedejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost)  

 

 
Corona is niet fijn 
Het doet ook erg veel pijn, 
Fysiek en mentaal gaan wij ten onder maar we doen dit niet alleen 
Samen staan we sterk 
Hoe lang dit ook zal duren 
Samen zullen we Corona van de aarde sturen  
Door Corona zijn we gescheiden en ook verbonden  
Daardoor hebben we ons zelf gevonden 
De mensen die hebben geleden en zijn gestorven waken over jou 
Ze zijn ons altijd trouw 
Maak je nu toch geen zorgen  
Want samen gaan wij naar morgen. 



 

 

 

 

 

 

Deze gedicht gaat over mijn quad die ik verlang voor 
mijn verjaardag die ik heb gezien op motorpromo. 

Geschreven door: David Amankwah 
(1ste jaar leerling IMC weekendschool)  

Geboortedatum: 30-04-2020 

Plaats: Amsterdam 
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Dayanairo - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
 
Thuis blijven is soms wel leuk. 
Soms niet dat geeft me een deuk. 
 
Ik mis mijn vrienden. 
Soms niet want dan gaan ze klieren 
 
Ik mis mijn teamgenoten. 
Ik heb thuis geen noten. 
 
Er gaan gewoon mensen naar buiten. 
Daarom moet de politie plekken sluiten. 
 
Ik sta wel wat later op.  
En luister naar een droge mop. 
 
Wat jammer is dat er veel mensen buiten zijn. 
Ze gaan hangen of chillen op een plein. 
 
Het is handig om een mondkapje aan te doen. 
En als je terugkomt niet naar binnen met die schoen. 
 
Corona begon in december 
Alles was oke in november 
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Destin - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 

Mensen mensen wat is hier aan de hand 
Wij zijn aan het vechten tegen een ontzichtbare vijand 
Waar zal ik beginnen, we moeten dit overwinnen. 
Samen komen als 1 dit geld voor iedereen. 

De scholen die zijn dicht en dat was in het begin best tof. 
Nu zijn we een poosje verder en nu is het best dof 
Niet naar school kunnen gaan 
Met mijn vrienden op het schoolplein staan. 
Dat gaat nu allemaal niet door 
En dat is helemaal niet leuk hoor 

Ik heb nu veel huiswerk om te maken en ik zit de hele tijd binnen.  
Mijn huiswerk is zoveel ik weet niet waar ik moet beginnen. 
Taal, spelling, rekenen en nog veel meer vakken 
Maar met de juiste planning kan ik dit wel goed aan pakken 

Een lastige situatie voor iedereen  
Maar gelukkig ben ik niet alleen.  
Thuis met me familie en dat is best chill 
Het corona virus moet snel weg, dat is wat ik wil. 

Veel zieken en veel doden in heel veel landen.  
Deze virus treft iedereen van verschillende standen.  
Arm of rijk het maakt niet uit 
In deze crisis zijn we 1 dus zeg het luid! 
Let op alle regels en  hou je eraan. 
Zonder deze regels kunnen wij het virus niet verslaan.  

1,5 meter afstand is van groot belang  
En ook geen handen schudden als het even kan 
Hoest in je elleboog en ga niet zomaar over straat 
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Else - 12 jaar 
IMC Weekendschool  
Amsterdam (West)  

 

ALLES VERANDERT 

Alles verandert 
Kinderen niet naar school, 
Niet meer naar buiten, 
Niet meer langs oma en opa, 
En ook niets meer hetzelfde. 
We zijn 
Bang, 
Geschrokken, 
En weten vooral niet meer wat we moeten doen.  
Stellen we ons aan? 
Is het echt zo erg? 
Of valt het mee? 
Wie had dit verwacht? 
Iets wat onze hele levensstijl in 1 klap kan veranderen. 
Wat is dit voor een virus? 
Is dit de Spaanse griep? 
Of misschien de pest? 
Maar nee, 
Er is een nieuwe ziekte op de wereld, 
Genaamd Corona/ COVID19. 
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Ifgencio - 11 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

KFC 

Ik bezorg dit bericht alsof ik een delivery ben. 
Deze rap gaat over een restaurant die iedereen kent. 

KFC is zo lekker, 
Ik voel me hoger dan een dubbeldekker. 

Ik eet die Bucket helemaal leeg, 
Ik denk niet dat ik het opveeg. 

Als je me boos maakt wordt mn hoofd heet net een hotwing, 
Ik eet alles van KFC maar niet die uienring. 

&RQFXUUHQW�YDQ�.)&�LV�0&�'RQDOG¶V� 
MH�YLQGW�PH�JUDSSLJ�]HNHU�QHW�5RQDOG�0F�µ'RQDOG� 

Corona houd me tegen, ik kan er niet naar toe. 
Maar weet je wat ik doe? 

Ik koop wat kip en wat bloem.... 
En....... 
BOOM!!!: Home made KFC ,how sweet can that be. 
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Ilyas - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West) 

 

 
Corona gedicht 
 
Corona corona door jou zitten we allemaal thuis. 
We zitten te wachten op positief nieuws op de buis. 
 
Ik zie mijn familie en vrienden niet!  
dat doet me erg veel verdriet.   
 
Ook is de school, voetbalvereniging en de weekendschool dicht, 
En toen kwam juffrouw Julia op het idee voor het maken van een gedicht. 
 
maar als ik het van een andere kant positief ga bekijken, 
dan zeg ik dat we nu meer thuis tijd voor elkaar hebben 
 
We moHWHQ�WRFK�DOOHPDDO�GH�KRRS�QHYHU��QRRLW�RSJHYHQ« 
Op een dag gaan we allemaal weer terug naar onze normale leven.. 
 
maar voor nu blijf thuis en pas goed op jullie zelf en jullie naasten, 
voor we het weten is dit voorbij en zijn we weer allemaal aan het haasten. 
 
YRRU�QX�]HJ�LN�KRX�YRO�EHVWH�YULHQGHQ�HQ�WRW�VQHO« 























 

 

Natuurlijk is het anders als het om belangrijke dingen gaat.  
Was je handen goed en vaak en houd alles schoon  
Dat doe je normaal ook dus dat is heel gewoon. 
Zo zijn er nog een aantal regels dus volg ze allemaal goed 
Het is heel belangrijk dat iedereen dit doet! 

Voor alle mensen die het land draaiende houden, bedankt! 
Want ook voor hun is er veel aan hand. 
En toch gaan ze elke dag weer aan het werk. 
En dat vind ik echt sterk, super sterk. 

Dus blijf allemaal hoopvol  
Maak al je huiswerk en heb veel lol 
Let op je gezondheid en snoep niet teveel  
Dit is mijn boodschap die ik met jullie deel 
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Malaak - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
 
Hallo ik ben Malaak  
Ik ben gezond en jullie  
Nu ga ik beginnen met mijn gedicht 
Veel lees plezier  
 
Vervelende Corona tijd  
 1. Ik vind het een vervelende Corona tijd  
 2. Ik zie veel kinderen buitenspelen  
 3. Ik hoor steeds kinderen buiten 
 4. En wij doen sport bewegingen die wij van onze gym meester krijgen ik 

ben goed en gezond bezig                                         
 
Groetjes Malaak 
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Melissa - 12 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam  
(West) 
 
Corona is stom 
 
Corona is stom. 
Ik heb geen school, 
Nu word ik dom. 
 
De hele dag slapen, 
De straten zijn verlaten. 
 
Ik heb echt niemand om mee te praten. 
 
Ben aan het denken hoe we hiervoor 
Grappen zaten te maken. 
 
Als ik het kon, 
Had ik deze situatie al verlaten. 
 
De aantal doden wordt elke dag groter bij maten. 
 
Verveling is corona en corona die heerst. 
Hoe moet ik normaal doen als je je niet beheerst?! 
 
Want uiteindelijk is corona het die heerst. 
 
Geen medicatie niets. 
Durf niet eens te rijden op m'n fiets. 
 
(vervolg zie volgende pagina) 



 

 

 
Ik voel iets, 
Een gevoel van angst zoiets.. 
 
Wc papier is op, 
Wat is er mis met je kop. 
 
Hoe moet ik naar het toilet? 
Weetje het is helemaal top. 
 
Ik zeg nog eens stop. 
 
Wanneer ga je je realiseren? 
Dat je een gedachte ben aan het creëren. 
 
Volg de regels, dat moet je leren. 
Jou keuze als je ze gaat negeren. 
 
Misschien ben je niet stout, 
Maar zit je gewoon fout. 







 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T +31 (0)20 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 
 
 

Mustafa - tweedejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost)  

 

 
Het zijn moeilijke tijden het zijn de tijden van quarantaine 
Ik weet niet wat het is misschien is het wel een scène. 
Er worden mensen ziek en je kan er niks aan doen. 
We zitten nu binnen, maar om ons heen word het groen. 
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Nitish - 11 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

Vakantie is fijn maar de corona tijd doet pijn ik wil buiten zijn met me vrienden ik hoop 
dat corona verdwijnt. 
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Precious - 12 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

HOE IK ME VOEL 

Ja eerst dacht je lekker geen school, maar ja nu denk je van wel ik mis school echt 
Want ja ik weet je kan je vrienden bellen maar is toch fijn om ze in het echt te zien. 

Ja ik zit thuis en ik hoor dat veel mensen Corona kregen, eerst was het niet zo veel 
dus ik maakte me niet zo zorgen maar kijk nu wil ik bijna huilen.  

Ja mijn verjaardag is ook binnen kort en ik heb geen zin in want ja waar kan je naar 
toe nergens, dus thuis blijven.  

Wie heeft hier nou zin in, ik ieder geval niet ik hoop dat dit stop want: we hadden echt 
leuke dingen geplend maar ja.  

Ik wil  leuke dingen zondag gaan doen mooi vroeg op staan, maar dat kan niet, wil 
ook buiten gaan spelen maar dat mag niet van mijn moeder. 

Ik hoop dat iedereen beter wordt.  
Ik werd ook ziek ik vond het echt niet fijn.  

Ik vind het echt niet leuke om met me lastige nichtje in huis te zitten.  

En huiswerk thuis maken vind ik ook niet goed want ik heb uitleg nodig want hier 
helpt ook niemand je want iedereen is bezig met iets. 

Dat is hoe ik me voel. 
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Prince - 11 jaar 
IMC Weekendschool  
Amsterdam (Zuidoost)  

 

Hoe ik me voel:  
Ik voel me tijdens Corona virus, 
ik voel me normaal. 
Ik vindt het Corona virus wel irritant, 
want ik heb niks om te doen. 
Ik wil liever naar school en weekendschool, 
zo voel ik saai helemaal niks om te doen. 
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Raisha - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 

 

Tijdens de corona vakantie deed ik eerst mijn schoolwerk, samen met mijn 
klasgenoten en de juf.  

Nadien speelde ik dan samen met mijn neefje en nichje.  

We keken soms naar cartoons network en disney channel.  

Af en toe gingen wij naar buiten om te fietsen en te spelen.  

In de avond uren bakten wij soms ook wafels, zandkoekjes en pannenkoeken. 
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Selin - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  

 

Het paradijs 
 
er was eens een meisje met pech  
en toen ging ze weg 
ze ging op reis  
naar het paradijs  
 
daar zag ze allemaal mensen  
die elkaar alleen het beste wensen  
er was geen dierenleed 
En niemand die een kind pijn deed  
 
iedereen had geld 
Niemand die pest of scheld 
buiten was het altijd warm  
Niemand was dakloos of arm 
 
ze wilde in het paradijs leven  
en alle lieve mensen ook meenemen 
Het was zo mooi hier 
Altijd lol en plezier 
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Vidya - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  

 

Geef wat meer tijd aan elkaar 
 
Ik ben bang en alleen.  
Het is donker in me schild. 
Me schild barst open. 
En dat zit me niet mee. 
Ik voel verdriet. 
En ik wil alleen zijn. 
Want alles om me heen doet heel veel pijn. 
Ik wordt van zelf wel meer open. 
Maar dat kost wel tijd. 
We geven iedereen wat tijd. 
En dat hoort erbij. 
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Yafraissy ± 11 jaar - IMC 
Weekendschool Amsterdam (Zuidoost) 
 

Het is raar en vreemd en ongezellig en saai.  

Nu voel ik me aleen. het lijkt als of de straten helemaal leeg zijn. 

Ik ben al en drie weeken thuis me me broertje en me zusje vader moeder baby super 

druk ik voel me net als of de wereld is veranderdt ( da het ook is ).  

Dat de wereld ziek is veel mensen sterfen en ik ben bang dat iemand van mij familie 

doot gaat door de corona virus.  

En las of de windt stil staat. En wijdt door mijn oren. Ik voel me gevangen genomen. 

Want se mogen niet naar buiten. Daarom ver sin ik me soms als of ik buiten ben. 

Dan ga ik ( nep)  buiten spelen. Nep met mijn vriendinen spelen.  

En nu is iedereen bang de winkels zijn leeg. En mensen vechten om papier te 

hebben en eten. Het is niet leuk.gelukkig ben ik thuis maar soms wil ik niet thuis zijn. 

Me baby zusje is een jaar geworden saai want we konden niks doen.   

De wereld is te ziek blijf thuis. Maar het lijkt del als of je opgesloten bent gebruik 

fantasi. En probeer je op je gemak te voelen. �ϖϗϘϙϚ 
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Ziyana - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  
 
Stap voor stap 

Alles is nu even anders.. 
We zitten veel in huis zonder omstanders. 
We gaan even niet naar school, maar we volgen wel thuisonderwijs.. 
Dat is niet altijd leuk zonder mijn vriendinnen, maar van leren worden ik wel erg wijs. 
 
Gelukkig hebben we ook nog weekendschool op zondag.. 
Dat vind ik erg fijn, zo blijft alles nog een beetje hetzelfde en sta ik zondag's op met 
een glimlach. 

Toch blijft de situatie vreemd en ook best eng.. 
De overheid heeft maatregelen genomen en die zijn best wel streng. 
Zoveel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter afstand. 
We mogen zelfs niet bij oma op bezoek, gelukkig sturen we haar elke week een 
fruitmand. 

Veel mensen zijn besmet geraakt en ziek geworden.. 
Deze mensen werken net als ons ook thuis en zitten veel achter de computer en 
toetsenborden. 
Ik hoop dat de mensen die ziek zijn, snel weer opknappen 
en dat ze gauw weer kunnen werken aan hun vriendschappen. 

Na de meivakantie mogen we langzaam steeds meer 
We mogen weer naar school, hopelijk blijft het mooi weer. 
Ook papa en mama moeten weer gaan werken 
Hoewel ik blij ben om naar school te gaan, moet ik wel veel gaan verwerken 
Hopelijk gaat deze rare tijd snel voorbij 
Als we zover zijn, maakt dat mij erg blij. 

Iedereen die nog ziek is wens ik veel beterschap 
We worden beter en langzaam wordt het weer normaal, al gaat dat wel stap voor 
stap. 
Ik hoop dat het coronavirus snel verdwijnt.. 
Zoals in sprookjes komt aan alles ook een eind. 


