Nieuwsbrief 24 december 2021
Vaccinatie kinderen lagere school (5 – 11 jaar)
Vaccinatiecentrum Klein Boom te Putte bracht ons op de hoogte dat ze van start gaan met
het uitnodigen van de lagere schoolkinderen (5-11j) binnen de ELZ Bonstato. (Als bijlage bij
deze nieuwsbrief de infobrochure).
Het betreft dus alle kinderen met een domicilieadres in de Gemeenten Putte, Heist-Op-denBerg en Bonheiden. Ook de andere vaccinatiecentra binnen andere gemeenten zijn bezig
met de voorbereidingen van de vaccinaties voor kinderen.
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In tegenstelling tot de uitnodigingen naar de brede bevolking zullen deze uitnodigingen
verstuurd worden met de mogelijkheid om zélf een afspraak in te plannen (open-boeking) en
wordt er dus geen moment van afspraak voorgesteld.
Dit biedt jullie als ouders de mogelijkheid om met meerdere kinderen uit eenzelfde gezin
samen een afspraak te maken op een moment naar keuze. Je dient beide afspraken, (1ste
en 2de prik) in te boeken.
Dit kan via de link ingesloten in de uitnodiging die je ontvangt. Indien dit met de ontvangen
link niet zou lukken kan je contact opnemen met het callcenter op 03/218 27 05.
Alle materiaal met betrekking tot de campagne voor de vaccinatie van de kinderen (5-11j)
kan u ook terugvinden via deze link. Vaccinatie van 5-11-jarigen - Laat je vaccineren

Maatregelen ter bestrijding van covid na de kerstvakantie
Op 22 december vond er een overleg plaats tussen de minister van onderwijs Ben Weyts, de
onderwijspartners en de experten over de coronamaatregelen in het onderwijs na de
kerstvakantie.
Hier werd beslist dat de geldende coronamaatregelen na de kerstvakantie van kracht blijven
(tot eind januari) om de viruscirculatie in te dijken.

Een fijne kerst en een gelukkig 2022
Voor het nieuwe jaar wensen we jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten.
Rust om stil te staan bij mooie momenten.
Sterkte om tegenslagen te overwinnen.
Vriendschap om je hart te verwarmen.
Humor om wat somber is te kleuren.
Een glimlach om elke dag mee te beginnen!
En vooral ook een goede gezondheid.
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Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
Vanaf januari hebben wij een nieuwe penningmeester in onze ouderraad. Wij wensen Tine
Bernaerts heel veel succes.
Graag bedanken we ook Anne-Charlotte Peeters voor haar inzet, toewijding en vriendschap
de afgelopen jaren als lid, voorzitter en penningmeester.
Tot slot wensen we alle ouders tijdens de komende eindejaarsperiode veel warmte, liefde en
genegenheid toe.
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Kaarsjes in het donker
Zo teer, zo fijn
Kunnen je leven verlichten
Doordat er dan warmte, gezelligheid en…
Vriendschap kan zijn
Kaarsjes in het donker
Zo kwetsbaar, zo teer
Het geringste zuchtje wind
Blaast het kaarsje uit
En de kilte daalt weer neer
Daarom…laat de kaarsjes branden
Het geeft licht in iemands leven
Laten we in elkaar slaan onze handen
Laten we die kaarsjes blijven geven
De ouderraad
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