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Kjære dere utrolige Dinosaurskolebarn
Hei! Det har virkelig skjedd mye uvanlig den
siste tiden. Jeg har savnet deg og det har
Willy, Mari og de voksne på Dinosaurskolen
også gjort. Det er veldig uvanlig å være
hjemme fra skolen/barnehagen så lenge,
utenom når det er sommerferie.
Av og til har jeg faktisk følet meg litt fornøyd med å være
hjemme, for da har jeg fått litt ekstra tid til å øve på å fly her i
gangen i huset mitt. Samtidig har jeg vært lei meg for å ikke
kunne være sammen med dere vennene mine og de voksne på
skolen/ i barnehagen. Jeg har savnet å lære nye ting og å trene
på lesing, og jeg har savnet å være på lekeplassen og gjøre alt
det morsomme vi pleier å gjøre når vi er sammen. Og mest av alt
har jeg savnet å være sammen med deg, Willy og de andre på
Dinosaurskolen.
De voksne du bor sammen med har helt sikkert
fortalt at vi måtte ha litt tid borte fra hverandre,
fordi det var kommet et nytt virus som gjør mange mennesker
syke. Når vi har holdt oss hjemme så kunne vi
unngå å smitte hverandre. Det har hjulpet - og
hjelper fortsatt mange til å holde seg friske. Willy sier at han
er veldig glad for at vi brukte denne løsningen, slik at
menneskene rundt oss kan ha det bra og være mest mulig trygge.

Dette betyr nok at du også har vært mye mer hjemme og inne i
huset ditt enn vanlig, og at du ikke kunne gå ut sammen med
vennene dine for å leke. Jeg har også holdt meg mest inne i huset
mitt og gjør det fortsatt. Jeg er veldig ivrig etter å dra til
Dinosaurflyparken, men det tryggeste er nok fortsatt å gjøre
flytreningen her hjemme i gangen.
Jeg har snakket med Willy og de andre på telefon flere ganger og
vi ringer hverandre ganske ofte via videosamtale, for å vise
hverandre tullefjes og andre morsomme ting. Vi vasker hendene
våre ofte; faktisk hver gang vi har vært ute, etter dobesøk, hver
gang før vi skal spise, - og enda oftere. Jeg har blitt veldig god til
å lage mye skum på hendene, og det blir nesten som hauger av
såpebobler.
Jeg har savnet å være sammen med dere jeg er glad i og gjør det
fortsatt, men samtidig vet jeg at vi nå hjelper til slik at flest
mulig kan holde seg sunne og friske.
Jeg legger ved et eget ark med ideer til aktiviteter du kan gjøre i
tiden fremover. Noen av dem har vi gjort tidligere på
Dinosaurskolen, mens andre er helt nye og morsomme aktiviteter.
Du kan gjøre aktivitetene sammen med foreldrene dine, med en
besteforelder, med et søsken, en barnevakt eller alene. Du kan
gjerne fargelegge stjernen ved siden av hver aktivitet etter hvert
som du har gjort aktiviteten ferdig. Se hvor mange du klarer!
Jeg savner deg og håper vi ses snart!
Klem fra Dina

