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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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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

