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Kalender 
 

M 17 ICT groep 5, 4 en 6 

9.00: groep 9 – medisch onderzoek op school 

D 18  

W 19  

D 20  

V 21 Groep 3 – zwemmen 

Z 22  

Z 23  
 

 

Luizen 
 

Er zijn meldingen van luizen. Gelieve de kinderen grondig na te kijken en dit een aantal 

dagen na elkaar te herhalen. Indien nodig, behandel uw kind. 
 

 

Filmpje van de week 
 

Making his mark: Lisbon street artist Vhils - YouTube  

OK ! ik geef het graag toe.  Ik heb een zwak voor straatkunstenaars en/of voor 

kunstenaars die ongewone materialen of ongewone werktuigen gebruiken.  Deze kunstenaar, 

die zich Vhils noemt, is een combinatie van beide.  Hij is een straatkunstenaar en maakt 

zijn werken met drilboren en hamers.  Maar het resultaat is verbluffend. 
 

 

Aangepaste coronarichtlijnen!!!!! 
 

Hoogrisicocontact in het gezin 

• Als een kind jonger dan 12 jaar in contact komt met iemand binnen het gezin die 

besmet is met COVID-19, wordt gekeken naar de volwassene binnen dat gezin die 

het minst goed gevaccineerd is. Als ALLE volwassenen volledig gevaccineerd zijn (= 

geboosterd, ofwel minder dan 5 maanden geleden basisvaccinatie gehad), moet het 

kind NIET in quarantaine. Als een van de volwassenen niet of onvolledig 

gevaccineerd is, moet de < 12-jarige wel in quarantaine. Het is daarbij niet 

belangrijk wie binnen het gezin besmet is en of die persoon zich isoleert van de       

https://www.youtube.com/watch?v=P8_nZTVaaNw


 

< 12-jarige. De duur van de quarantaine  is dezelfde als voor de niet of onvolledig 

gevaccineerde volwassene. 

• Deze quarantaine in NIET nodig als het kind jonger dan 12 jaar in de afgelopen 150 

dagen besmet was met COVID-19 (herstelcertificaat of bewezen door een snelle 

antigeentest die door een zorgverlener afgenomen werd). Ze moeten wel bijzondere 

voorzorgen nemen, zoals strikt dragen van mondmasker in binnenruimtes (voor 

kinderen vanaf 6 jaar). En beperken van contacten, in het bijzonder met 

risicogroepen. 

• Voor kinderen van gescheiden ouders wordt er geadviseerd om tijdens een periode 

van isolatie en/of quarantaine NIET te wisselen van locatie. 

 

Op vraag van de burgemeester volgende info: 

Op zaterdag 15/1 en zaterdag 22/1 worden de 5 tot 11 jarigen uit onze eerstelijnszone 

geprikt in het vaccinatiecentrum in Tienen. Het is zeer kindvriendelijk ingericht zodat de 

kleinsten zich wat meer op hun gemak voelen. 

  

De vaccinatie is niet verplicht en het is een persoonlijke keuze van de ouders en het kind, 

maar het verkleint het risico op besmettingen en ziekte en biedt zo voordelen voor het 

kind en de maatschappij. Dit zijn de 5 belangrijkste redenen om kinderen te vaccineren 

tegen COVID-19 

1. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen 

2. Vaccinatie van kinderen beschermt hun ouders, grootouders en vele andere mensen 

3. Bescherm de gezondheid van kinderen 

4. Immuniteit door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting 

5. Vaccinatie is veilig voor kinderen 

   

Op https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen vind je meer info over kindervaccinatie. 

  

Alle uitnodigingen voor de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen zijn vorige week verstuurd. In 

de uitnodigingsbrief staat een code waarmee men een afspraak kan inboeken in 

het  Kindervaccinatiepunt in Tienen. Leg meteen de afspraak vast voor prik 1 en voor prik 2 

(3 weken later). Voor zaterdag 15/01 zijn er nog een 700-tal plaatsen vrij en voor zaterdag 

22/01 nog 1700 plaatsen. 
  

 

Varia 
 

• Eerste communie 2023: zaterdag 29 april ’23 om 14 uur 

• Vormsel 2023: zondag 7 mei ‘23 om 11 uur in de kerk van Kortenaken 

• In bijlage een brief van De Vriendenkring 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

De Directie  

Nathalie Chantrain a.i.      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

 

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen

