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Cirkel Nieuws verschijnt op geregelde tijdstippen
voor de leerlingen, hun ouders, personeelsleden
en sympathisanten van de Cirkel en staat ook op
de website www.vbs-decirkel.be.
De redactieploeg bestaat uit directrice juf
Veronique en secretaresse juf Tine.

02/09: start nieuwe schooljaar
Het schooljaar wordt maandagochtend
feestelijk ingezet door de ouderraad.
Wie ’s ochtends even tijd heeft, mag de
schoolstart op de speelplaats samen met de
leerlingen beleven.

Hun pen wordt vaak ondersteund door
leerkrachten en leerlingen.

Van harte welkom, ouders en grootouders die
de kinderen naar school brengen.

Iedereen ook van harte welkom tijdens de
startviering op vrijdag 6 september om 9 uur
in de Sint-Rumolduskerk.
Vanaf maandagochtend kan je bij juf
Linda en juf Régine terecht voor de
ochtend- en avondopvang.
De warme maaltijden worden vanaf
maandag ook reeds verdeeld.

Na de eerste kennismaking in juni met het hele
schoolteam, kwam Veronique Thielemans alle
hoekjes van de school tijdens de zomer al verkennen,
zowel binnen als buiten…en regelmatig het gras
maaien.
Dit zorgt ervoor dat ze zich ondertussen al goed thuis
voelt in de Cirkel.
Voor haar is de eerste schooldag in een nieuwe school
wel een beetje speciaal. Het is haar 32steschooljaar
van haar onderwijsloopbaan.
Veel geluk gewenst in de Cirkel!

Het invulformulier krijgt je zoon/dochter
via de agenda mee naar huis.

Start studie (vanaf 3de leerjaar)
op maandag 9 september. De
studie gaat door in het lokaal
van het 6de leerjaar van 15.45
tot
16.45
uur.

05/09: infoavond kleuter- en lagere school
19 uur: infoavond
kleuterschool in de klas
20 uur: algemene
verwelkoming door de directie
in de zaal
20.15 uur: infoavond lagere
school in de klas

H3 + H4: Boerderijklassen van 11/09 t.e.m. 13/09

18/09: pedagogische studiedag

Meer info hierover op de algemene infoavond op 5
september.
Het inschrijfformulier voor de opvang
ontvang je per e-mail.
20/09: schoolfotograaf

Maandag 23/09: Scholenveldloop
lagere school

De aankoop zal opnieuw online gebeuren. Verdere
info volgt…

Vrijdag 27/09: facultatieve vrije dag

Opvang vanaf 5 ingeschreven leerlingen.

Tot maandag!

