
 

 

 

01/02 welkom 
 
Op 1 februari mochten we 3 nieuwe vriendjes 
onthalen bij juf Daisy.  Welkom Raphaël, Yliana 
en Rens. 
 
 

 

08/02 H1: Letterfeest 
 
Op vrijdag 8 februari kregen we een echt 
letterdiploma.  
Dat kwam omdat we onze 34ste en laatste 
letter hebben geleerd en omdat we al heel 
goed kunnen lezen. 
Knap hoor ! 
De letterkoningin kwam ons diploma plechtig 
overhandigen. 
Ook onze (groot)ouders waren erbij. 
Zij vierden met ons samen ons letterfeest. 
Wij super fier en de juf apetrots;-) 
 

 
 

Nieuwe zorgcoördinator 
 
Sinds 18/02 is juf Nele Decrock 
bij ons gestart als 
zorgcoördinator. 
 
Wij willen haar van harte 
welkom heten. 

 
Zij is elke dag aanwezig op 
school en u kan haar steeds 
bereiken: nele.decrock@vbs-
decirkel.be 

11/02 H1 – H2: Theatervoorstelling CC Strombeek 
 
“Het leven in de stad. Ach, het is altijd wat”, zingt meneer Beer 
en hij zet met een plof zijn koffer neer. 
“Ik ben hier weg, naar het bos, naar mijn goede vriend Eddy 
De Vos, daar ben ik altijd welkom!“ 
Zo komt meneer Beer terecht in het bos, waar de Woeste 
Wolven hem met open armen ontvangen en zich in een 
muzikaal avontuur storten. 
Maar niet alles is rozengeur en maneschijn…. 
Want in het bos woont ‘HET’, waar iedereen bang van is. 
Telkens als de avond valt, verschijnt ‘HET’ in het bos en het 
roept en huilt er steeds op los ! 
Over zich niet thuis voelen en verhuizen… 
Over vrolijke konijntjes die rijmen en dichten… 
Over Eddy De Vos, Staf de uil, de wilde zwijntjes, de 
grasparkiet en veel bessensap… 
Over een leuke muzikale bende die op avontuur gaat en ‘HET’ 
overwint… 
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Het Ministerie van Verloren 
Voorwerpen meldt dat er heel 
wat eenzame 
handschoenen/wantjes, mutsen 
en sjaals gevonden werden. 
 
 

 
 
Kijkt u even op de vensterbank 
aan de onthaalklas. 
 
Alle kledij + doosjes zullen 
tijdens de paasvakantie 
verwijderd worden. 
 
 

 

De eerste en tweede klas hebben op maandag 11 februari 
2019 van deze voorstelling genoten. 
 
En ook van de muzikale workshop die erop volgde!!! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Parking firma Emmerechts 

De parking tegenover de school 
in de Dorpsstraat is een 
privéparking van de firma 
Emmerechts. 

’s Morgens en ’s avonds bij het 
brengen en halen van uw 
kinderen kan u de parking kort 
gebruiken.  Liefst langs de linker- 
en de rechterzijde van de 
parking. 

De eigenaars vragen om de 
middengang open te houden. 

Wanneer er werkzaamheden zijn 
op de parking kan er uiteraard 
niet geparkeerd worden. 

Mogen wij jullie vragen hier 
rekening mee te houden. 

Alvast bedankt. 

 

 

15/02 H1–H2 workshop nav Theatervoorstelling 

Op vrijdag 15 februari 2019 kwamen twee spelers van de 
voorstelling “Meneer Beer en de woeste wolven” in de klas op 
bezoek. 

 

We zongen samen de liedjes uit de voorstelling, keken en 
luisterden naar drie gitaren en warmden onze spieren op om 
het dansje te kunnen doen. 

Het was een leuke namiddag! 

 



Nieuws van het zorgteam 
 
Vorige maand vertelden we over het zorgteam dat een schoolbib uitwerkt. 
 
Momenteel lijsten ze alle boeken op en labelen alles per thema.  Een groot 
werk!!! 
Bedankt aan de mensen die al boeken binnenbrachten!  Een marktje zal er niet van komen want 
de meeste boeken zijn echt wel bruikbaar. 
Kleuterboeken kwamen er nog niet veel binnen.  We gaan onze oproep ook op de 
facebookpagina van de ouderraad plaatsen zodat ook mensen van buiten de school ons kunnen 
helpen aan boeken (die ten hoogste 10 jaar geleden werden uitgegeven) voor onze kleuters. 

 
En…heb je thuis oortjes liggen van een oude gsm of… die jij niet meer 
gebruikt? 
Wij kunnen ze goed gebruiken!  Zo kunnen de kinderen ingesproken 
boeken beluisteren. Je kan ze binnen brengen bij Tine op het 
secretariaat.  

H3: MUVO 
 
De derdeklassers werkten tijdens de MUVO-lessen media met een fototoestel.  
Ze gingen de Britse straatkunstenaar Slinkachu achterna. 
 
Ze zochten naar sporen uit het verleden en maakten daarbij met poppetjes een miniatuurwereldje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws 
 
'Oh ja...heb je ons filmpje over de speelplaats nog 
niet gezien? 

Dan vind je hier de link nog eens 😊. 

 
https://www.vbs-decirkel.be/2019/02/22/bizzy-en-
flora-zoeken-hulp/ 

 
 

22/02 Crea-namiddag lagere school 
 
Vrijdag 22 februari ’19 vond 
onze eerste crea-
namiddag plaats.  
 
Deze klasdoorbrekende 
werking had als thema 
“Huizen” (schoolfeest).  
 
Wat deden we tijdens de 
crea-namiddag?  
 
Beeld, drama, muziek, dans en zelfs media vonden 
we terug in alle ateliers.  
 
In Legoland en de stempelfabriek werd er 
gestempeld met bakstenen en werd er gemetst 
met legoblokjes. Acteren in ons “huis”, kleine 
mannetjes (Playmobil) fotograferen met miniatuur 
meubeltjes, huizen bouwen met kartons, bewegen 
met stoelen in huis en een luguber dorp bouwen 
waren nog andere leuke activiteiten tijdens deze 
crea-namiddag!  
 
Het was reuzeleuk en wij hebben alvast zin om 
mee te helpen bouwen aan het huis van Spud, 
B.O.B !  
 
 

H6 Muvo: beeld: Stempels 
 
In het thema ‘Het klimaat’ gingen wij als 
echte drukkers aan de slag. Wisten jullie dat 
er verschillende soorten druktechnieken 
bestaan? We zagen voorbeelden van 
hoogdruk, vlakdruk, diepdruk en doordruk. 
Via hoogdruk maakten we zelf stempels met 
een klimaat symbool. 
Met inkt maakten we hele mooie 
postkaartjes. 

 
H6 Bezoek agente Katja 
We kregen bezoek van een echte 
politieagente in de klas. We mochten haar 
alles vragen, zelfs of we eens in de 
handboeien mochten. Katja kwam praten 
over de gevaren van het internet en van 
sexting. Het werd een hele interessante 
voormiddag. 

 
 
 
H6 Creanamiddag het lugubere dorp 
 
We verdiepten ons in de film Dogville van 
Lars Von Trier. Het decor is enkel een 
plattegrond met witte lijnen. Dat konden wij 
ook! De mensen in ons dorp ‘Hondegem’ 
hadden al snel een huis gemaakt met 

https://youtu.be/yr-tKHLRF10
https://youtu.be/yr-tKHLRF10


H3 Beroepenmaskers 
 
De derdeklassers maakten ‘beroepenmaskers’ in 
de muvoles. 
 
Bij een ‘beroepenmasker’ is elk onderdeel van het 
gezicht een voorwerp dat bij een bepaald beroep 
hoort. 

De kinderen lieten hun fantasie werken en kwamen 
tot verrassend mooie resultaten!  Ze gebruikten 
echte juffenkrijtjes en pastelkrijtjes om de 
oppervlakken van het masker in te kleuren. 
 
Raden jullie mee over welk beroep het gaat? 

 

 

schilderstape en enkele voorwerpen. 
Opgepast, want als de mist opkomt, vallen 
er slachtoffers. Wie is de moordenaar? 
Alleen echte acteurs laten het publiek 
geloven wat ze willen. Goed bezig! 

 
 
H6 We zijn een toffe bende 

 

 

H6: redders van de aarde 

De zesde klas is weer helemaal mee! Onze 
campagne voor een beter klimaat loopt 
helemaal gesmeerd! Wees gerust, we gaan 
niet naar Brussel. Maar wij willen zelf zorgen 
voor actie. Om een paar voorbeelden te 
geven: klimaat T-shirts, gerecycleerde 
medailles voor fietsers, een klimaatlied,… 
Zoals jullie zien is onze naam niet gestolen.  

(geschreven door Liz Thielemans) 

 



H5 Leren Leren  
 
Na ons museumbezoek 'tijdreizigers' leerden we ook een 
schema maken van onze voorstelling, werkblad en tekst. 
 
Titels / subtitels / 
sleutelwoorden / in eigen 
woorden samenvatten / 
herhaling / tijdlijn / data / 
mindmap / 
hoofdgedachten / 
bijzaken / inzet /vraagjes 
/werken met kleuren /....  
 
 
Na enkele tips aan te reiken en ons te inspireren naar een 
aantal voorbeelden, gingen we eerst zelf aan de slag.  
Eerst in ons leerwerkschrift beginnen in de klas, daarna thuis 
in ons leerwerkschrift of in een PowerPoint / mindmap /... 
afwerken.  Belangrijk hierbij was dat we het schema zelf 
maakten! Zo kunnen we het ook makkelijker onthouden en 
leren we beter.  
 
“It's not a piece of cake, it's a piece of SELF MAKE”.  
 
Hebben we ook voor en tijdens ons museumbezoek op 
voorhand goed opgelet, info opgezocht, gelezen en 

samengewerkt? 🤔 

 
That’s the question!!! 
 

H5 BIG BANG 
 
Op 1 en 2 maart zal het jaarlijkse 
concert van de Harmonie van 
Humbeek plaatsvinden. Naam 
van het concert is BIG BANG. 
Een van de muziekstukken die 
worden gespeeld, vertelt het 
verhaal van ‘de ark van Noah’. 
Wij mochten de muziek 
beluisteren en leerden de taal 
van de muziek kennen van ‘de 
ark van Noah’ met behulp van de 
dirigent van de harmonie.  
Onze eigen interpretatie mochten 
we zelf tekenen, schilderen en 
knutselen en we deden dit in een 
schoendoos. Wij stapten dus 
letterlijk mee in de ark van Noah. 
Onze schoendozen werden de 
basis voor de achtergrond om 
stop-motionfilmpjes te maken.  
We fotografeerden Playmobil 
figuren en onze schoendozen 
(dieren, Noah, duif, …) op de 
speelplaats. Vele foto’s volgden 
mekaar op. Nadien leerden we 
met Moviemaker ‘stop-
motionfilmpjes’ maken.  
Met al onze schoendozen samen 
maakten we samen 1 Ark van 
Noah!  
Onze kunsttentoonstelling (ark 
van schoendozen en filmpjes) 
van de 5de klas ‘Stap je mee in de 
ark van Noah?’ kan je komen 
bewonderen in de sporthal te 
Humbeek op 1 en 2 maart!  
 

 
 

 

 

 

die 5de 

klassers 

 



 

4/3 tem 8/3 Krokusvakantie 

 

 

 

 

1/03 tem 29/03 Aanmeldingssysteem 
 
Tussen 1 maart en 29 maart kan u zich 
aanmelden voor inschrijvingen nieuwe 
leerlingen schooljaar 2019-2020. 
 
Indien u kinderen hebt of kent die 
geboren zijn in 2017: eerst aanmelden, 
dan pas inschrijven. 
 
Ga naar: 
http://aanmelden.grimbergen.be 

 

23/03 Schoolfeest vbs de Cirkel 
 

Schoolfeest 2019! 

B.o.b, de Bouwer zit in zak en as. Hij heeft de opdracht 
gekregen van mr. Maker, de makelaar, om het huis te 
herstellen van Spud op het perceel van de speelplaats. 

 

 

 

Spud, de vogelverschrikker, heeft al heel zijn leven 
geintjes uitgehaald met B.o.b.  B.o.b ziet het dus 
absoluut niet zitten om Spud ZIJN huis te herstellen. 
Gelukkig komt Wendy eraan en zij geeft de oplossing 
aan voor B.O.B.  “Het huis van Spud herstellen?? Dat 
is onmogelijk, Bob!  Dat kan je beter pletwalsen met 
Rollie en er een nieuw huis op bouwen.” 

 

15/03 Nationale Pyjamadag 
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“Maar Wendy, jij bent geniaal.  Dat is het gewoon. We 
bouwen stap voor stap …,kamer per kamer … met 
behulp van al onze machines en kinderen! SAMEN 
LUKT HET wel!” 

Benieuwd hoe het huis van Spud er zal uitzien? Heb jij 
zin om ons huis te komen bewonderen? Of zie je liever 
Spud bezig met zijn geintjes? 

Kom op zaterdag 23 maart naar BATIBOUW, paleis 
vbs de Cirkel in de sporthal te Humbeek en kom al 
onze kamers bewonderen want HIER BRANDT WEL 
DE LAMP. 

B.O.B: Kunnen wij het maken??? 

 

 
 

26/03 MOT atelier Arabica H3 
 

 

19/03 H2: Bibvoorstelling Charleroyhoeve 
 

 

21/03 Bibliotheek (HC tem H6) 



25/03 H1: Bibvoorstelling CC Strombeek Op zoek naar… 
 
Voor ons schoolfeest zijn we nog 
op zoek naar decoratieve 
hanglampen met batterij of LED 
 

 

28/03 H5 Workshop 
 
Dansworkshop ‘Even geduld’ 
 
 
 
 
 
 

 
23/03 tem 30/03 Erasmus 
 
 

Onze directie, Mevr. Martine Maes 
neemt van 23/03 tem 30/03 deel aan 
een buitenlandse Erasmus stage.  Zij 

gaat samen met enkele collega’s basisscholen in Estland 
bezoeken.  De bedoeling is dat er ideeën en ervaringen 
uitgewisseld worden. 
 
We wensen haar alvast 
een boeiende en leerrijke 
reis toe. 
In de voormiddag is Tine 
altijd beschikbaar op het 
secretariaat.  Dringende 
e-mails worden tijdens 
die week gelezen en 
beantwoord door mevr. 
Maes. 
 

29/03 Jarigen vieren maand 
maart 
 
 

 


