Cirkel Nieuws, schooljaar 2019-2020, editie 2: 30-09-2019
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. Hun pen wordt vaak ondersteund door leerkrachten en leerlingen.

Ballonwedstrijd 1ste schooldag:

Namen jullie al eens een kijkje op onze
Facebook-pagina?

De winnaar van onze ballonwedstrijd is Noham
Alouachi (klas HA).
Zijn ballon vloog 181 km ver tot in Kall
(Duitsland).

Ga naar ‘De Cirkel Humbeek’ en volg onze
activiteiten en avonturen van op de eerste rij.
Veel leesplezier!

Gefeliciteerd!

Het Ministerie van Gevonden
Voorwerpen heeft alweer een nieuwe
afdeling geopend in de Cirkel.
Deze bevindt zich onder het afdak naast
de deur van de gang naar het
secretariaat.
U vindt er een bak met verloren doosjes
en flessen, alsook een draad met
kledingstukken.

H1: hakken en plakken/lezen
Om woorden te leren lezen, moet je ze in stukken
hakken. Dat doen we met onze handen terwijl we het
woord traag zeggen. Maan wordt dan mmmmmmm
aaaaaaaaa nnnnnnnnn.
Dan plakken we de letters weer aan elkaar tot een
woord.
We zoeken op de grote tekening woorden met de pas
geleerde letter.

Op het einde van elke maand zal de bak
en de draad geledigd worden, dus wees Daarna maken we een lettermuur met deze letter.
er snel bij indien uw kind iets verloren
heeft.
We zoeken dan spulletjes in de klas die ook die letter
bevatten. Alle spulletjes worden op de bordrand
Nog makkelijker als alle spullen van
tentoongesteld.
naam worden voorzien.
Knap he!
Hier zie je ons aan het
werk in de klas. Ieder
aan zijn eigen bankje.

Gezocht:

We schrijven de pas geleerde letters in ons boekje.

Juf Annelies zoekt voor haar lessen
bewegingsopvoeding volgend klein
materiaal:
knikkers, blokjes, lintjes, touwtjes,
pingpongballetjes, bekertjes, lege
blikken, kranten, tapijttegels, lakens,
emmers en isolatiebuizen.

Maar eerst oefenen we op het bord, dan handen en
vingers opwarmen en daarna in ons schrijfboekje.

Heb jij iets van deze zaken thuis liggen
dan mag je dit gerust bezorgen op het
secretariaat.
Alvast bedankt vanwege juf Annelies en
de leerlingen
H1: Zwemmen met juf
Annelies

Weten jullie nog dat je onze school via Trooper kan steunen
zonder dat het je wat kost.

Koop je wel eens spullen online? Door langs het volgende
adres naar je onlineshop te gaan, geef je ons een percentje
van het bedrag dat jij betaalt voor je aankoop én … het kost je
geen cent meer!!! ‘t Is heel eenvoudig.
Ga naar ‘www.trooper.be/vbsdecirkel’ en zoek er het
icoontje van je onlineshop.

En het geld dat we zo in ons spaarpotje krijgen, gaat integraal
naar het vernieuwen en renoveren van onze speelplaats.

Knutselwerkjes in de opvang bij juf Linda en juf Regine

_____________________________________________________________________________
H3 + H4: Op boerderijklassen
Van maandag 11 september t.e.m. woensdag 13 september 2019 trokken de derdeklassers,
samen met de vierdeklassers, naar de Vierhoekhoeve in Gijzenzele. We werden voor enkele
dagen echte boeren en boerinnen… We molken de koeien, we kuisten de grote stal op en gaven
melk aan pasgeboren kalfjes! Ook de andere dieren vergaten we niet: de kippen, de konijnen, de
schapen, de geitjes… voor elk wat wils. We
leerden over de graansoorten en maakten een
lekker broodje. Na de les melkverwerking wisten
we heel veel over de koe en de melk. Tijdens dit
atelier maakten we zelf boter en heerlijke choco.
Een rit met de kar van boer Etienne stond ook op
het programma. We wandelden zelfs eens naar
zijn aardappelveld en daar mochten we
aardappels rooien.

Het was een superleuke driedaagse, kijken jullie mee naar de foto’s? Een uitgebreidere reeks
vind je op de website van de school.

H1: de verstrooide professor op bezoek
We leerden de rangorde tot 5. We oefenden de
begrippen: eerste, laatste, middelste,
voorlaatste. En toen de stippenkaarten bij de
cijferkaartjes op de juiste plaats hingen, kwam
de verstrooide professor binnen. Hij kwam een
kijkje nemen in de klas en was benieuwd naar
alle dingen die we al geleerd hadden.
Maar…hij haalde alle kaarten door elkaar!!!
Gelukkig wisten wij nog de juiste plaats. Oef!

De speelplaats is sinds dit schooljaar groter en
groener. Wij laten op alle momenten van het
jaar toe dat de kinderen zich uitleven op het
grasveld.
Gelieve er
rekening
mee te
houden
dat je kind
wel eens
met een
spatje
modder op
zijn schoen of een streepje gras op zijn broek
naar huis komt.

Kom jij zelf je kind ophalen op het einde van de
lesdag, dan mag je als (groot-)ouder van een
kleuter om 15.25 uur naar de kleuterklas
doorlopen. Dat geeft je de gelegenheid om
dagelijks kort contact te hebben met de
kleuterleidster van jouw kind. Kom je voor een
kind van de lagere school, dan wacht je even
onder het afdak. Zodra je kind je ziet, kan hij/zij
uit de rij komen en naar je toe stappen.
Kom je zowel voor een kleuter als voor een kind
van de lagere school, dan ga je eerst naar de
kleuterklas en wacht je nadien onder het afdak
(samen met de kleuter).
Met deze regeling willen we het afhalen voor
iedereen ordelijker laten verlopen.

Wanneer je kind afwezig is, vragen wij om de school vóór 9 uur te verwittigen.
Warme maaltijden worden niet automatisch geannuleerd wanneer je kind langdurig afwezig is
dus graag melden op het secretariaat hoelang je kind afwezig is.
Dit kan telefonisch (02/269 39 41) of via e-mail: secretariaat@vbs-decirkel.be

Volgende maand…
09/10: Topactiviteit skaten voor 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar

10/10: H1 en H2 CC de Maan

De inschrijvingen gebeurden online.
Online verkoop schoolfoto’s
Vergeet niet tijdig de foto’s te bestellen via de
online bestellingen. De code ontvangen jullie
binnenkort.

18/10: Dag van de jeugdbeweging

Laat die dag je jeugdbeweging maar zien en kom in
uniform naar school.
Hop, hop, hop…jeugdbeweging is top!

18/10 H5 Musical 40-45

22/10 H6 de Maan Mechelen - Anansi

28/10 t.e.m. 01/11: herfstvakantie

