
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2019-2020, editie 3: 25-10-2019 

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. 

 

Er verschijnen 
regelmatig 
foto’s en 
berichten op 
onze 
Facebook 
pagina. Je kan 
ook een kijkje 
nemen op onze website  
www.vbs-decirkel.be. Daar vind je foto’s 
onder de rubriek media.  

 
 

Het ministerie van gevonden voorwerpen zal op het 
einde van deze 
maand (dus voor de 
herfstvakantie) de bak 
en de draad 
leegmaken. Wees er 
snel bij indien uw kind 
iets verloren heeft. 
 
 
 
 
 
 

Knutselwerkjes uit de opvang bij juf Linda en juf Regine 
 

 

http://www.vbs-decirkel.be/


Leesmiddagen 

Leesvaardigheid vinden we op onze school belangrijk. Om goede lezers te vormen, is het van 
groot belang dat leesplezier nooit veraf is. Dus maken we tijd voor boeken en zijn we gestart met 
leesmiddagen. De kinderen mogen 
vrijwillig elke week tijdens één 
middagspeeltijd naar onze schoolbib 
op ’t Zolderke komen om in stilte te 
lezen. Soms wordt er voorgelezen of 
zijn er andere leuke werkvormen rond 
leesmateriaal. Knus met een boek, 
hier wordt met plezier gelezen! 

 
 

H1: Splitsen 
 
Om te leren splitsen komt het 
splitsmeneertje/mevrouwtje ons, samen met 
zijn/haar assistent, helpen. 
Hij/zij heeft lange armen die een hoeveelheid in 
twee splitsen.Hij/zij is ook de strenge baas van 
het appartement. 
We zeggen dan: 3 kan je splitsen in 2 en 1, in 1 
en 2, in 3 en 0 en in 0 en 3. 
Dat is supergoed, vinden zij. 
En wij ook! 
 

 

 

H1: Taakspel in de eerste klas 
 
Elke week spelen we 
in de eerste klas drie 
keer TAAKSPEL 
gedurende 10 
minuten. 
Dan vertellen we eerst 
bij welke 2 
afspraakjes we goed 
ons best moeten 
doen. 

Die zijn: stil zijn 
tijdens het werk 
en goed op de 
stoel zitten. 
Daarna gaan we in 
ons team zitten met 
ons gerei. 
De 5 teams zijn : 

de sterren, 
de worteltjes, de beste, de 
medaillekampioenen, de 
snoepjes. 
 
 
 



 

 

 

 

 

We krijgen een 
stapeltje kaarten 
en telkens iemand 
van het team de 
afspraak niet 
naleeft, neemt de 
juf een kaart weg. 
 
De laatste kaart 
van het stapeltje is een rode, zo weten we dat we 
ze bijna kwijt zijn. 
Maar alle teams werken goed samen aan de 
afspraken, zodat we telkens onze weekbeloning 
verdienen. 
 
Dat zijn : een 
aflevering van MIK 
zien, in de klas 
spelen, samen een 
spel spelen, een 
sticker of snoepje, 
geen huistaak, een 
langere speeltijd, 
een knutselwerkje, 
een optreden voor de andere kinderen van de klas, 
… 
 
We hebben ook maandbeloningen, waarvoor we 4 
weken na elkaar werken. 
We vinden dit reuzeleuk !!! 
 

 
 
 

 

Voorleesweek 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen 
Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van 
'voorleesrituelen'. 



 

Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel 
luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf. Wat is jullie 
voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om! 

Tijdens de voorleesweek gaan onze voorleeshelden van de vijfde en zesde klas voorlezen aan de 
kinderen in de andere klassen. Zij doen dit op maandag 18 en dinsdag 19 november. Wat zou het 
fijn zijn als jullie in die week thuis ook extra voorlezen! 

 
H1 en H2: Pjotr en Wolfski – de Maan Mechelen 
 
Op donderdag 10 oktober gingen we met de eerste en tweede 
klas samen naar het figurentheater de Maan in Mechelen. 
 
We genoten van de voorstelling “Pjotr en de wolfski”.  
 
Die is gebaseerd op het bekende muzikaal sprookje “Peter en de 
wolf” van Sergej Prokofjev. 
 
We zagen bij het horen van de hobo, van de klarinet en van de 
hoorns, de eend waggelen, de kat sluipen en de wolf dreigend 
vanachter een boom loeren. Spannend en leuk hoor! 
 

 
 
 
 
 

 



Regenweer heeft ook zo zijn charmes…bootjes te water laten in de opvang op woensdag. 
 

 
 

Creatieve helpende handen gezocht 
 
Wij zijn voor onze creanamiddag op zoek naar 
enkele creatieve ouders, grootouders of 
eventueel sympathisanten. 
 
Het doel van onze creanamiddag is om 
klasdoorbrekend te werken en dit voor de 
muzische ontwikkeling van onze kinderen. 
Een beetje gelijkaardig aan de bezoekjesdag 
bij de kleuters. 
 
Dit binnen de domeinen: kunst, beeld, muziek, drama, dans en expressie. Ook rond 
mediakundige ontwikkeling kunnen we werken. 
 

Wie zijn handjes 🙌 voelt kriebelen om ons mee te helpen en om een klasdoorbrekend groepje 

muzisch, creatief of digitaal te begeleiden, mag ons voor 1 december iets laten weten. 

🎶🎺🎤🎬🎨🎥📹🎶 

 

Bel ons📞mail ons 📧, laat ons vlug iets weten…geef ons een teken, hou je van ons 💗!🎶 🙏 

 
De eerste creanamiddag vindt plaats op vrijdag 20 december om 13.30 uur. 

 



Volgende maand… 
 

Jaarlijks onderhoud Pierebad – geen zwemmen van 1 t.e.m. 11 november 
 

 

05/11 HC: uitstap heks Kamille 
 
 
 
 
 

 

08/11 HB: speelgoedmuseum Mechelen 
 

 
 

11/11: Wapenstilstand – geen school 
 

 
 

12/11 H6: CC de Maan – Planeet Nivanir 
 

 



15/11: Start bestelling kerstrozen 

____________________________________________________________________________ 
 
15/11 HB: Rollebolle Meise 
 

 
 

19/11 H4: Natuureducatieve activiteit ‘ik word weerman’ 
 
 

 
 
 
 
 
 



20/11 Pedagogische studiedag 
 

 
 

Opvang mogelijk. 
Inschrijven kan tot vrijdag 15 november. 

 
 

 
 

 
Belangrijke data: 

 

Oudercontact voor alle klassen van de kleuter- 

en lagere school, gezellige kerstdrink:  

donderdag 19 december, aansluitend op de 

schooluren 

Toonmoment harmonie Sint-Cecilia:  

donderdag 19 december 2019 om 19 uur 

 

Opendeur en carnavalfuif: zaterdag 15 februari 

2020 

 

Schoolfeest: zaterdag 21 maart 2020 

 
 

23 en 24/11 
 

 
Wij nodigen je vriendelijk uit op ons jaarlijks 

wildfestijn in het POC te Humbeek (parochiaal 
ontmoetingscentrum in de Meiskensbeekstraat 
2). Precies binnen een maand, op zaterdag 23 

november vanaf 17 uur en zondag 24 
november vanaf 11 uur, serveren de 

ouderraad en het schoolteam smakelijke 
gerechten: lekkere soep, overheerlijke 

wildragout, malse vegetarische of 
gehaktballen, verwenkoffie, ... en dit is slechts 

een greep uit het menu. 
 

Wij zetten ons een weekend lang in om alle 
gasten aan tafel feestelijk te verwennen. Wil je 
deelnemen aan de aangename werksfeer dan 

kan je na een mail aan Birgit van de ouderraad: 
bdb@geveke.be nog een werkplek te pakken 
krijgen. Geef daarbij aan of je op zaterdag of 

zondag kan komen helpen en voeg je 
telefoonnummer toe. Zie ook de hulpcheque in 

het rapport van je kind. 
 

De opbrengst van deze editie wordt integraal 
besteed aan de vernieuwing van het grote 

afdak. De panelen laten amper nog licht door 
en zijn op verschillende plaatsen gebroken, de 
regenpijpen en dakgoten kregen te veel harde 

ballen tegen zich zodat het er eigenlijk niet 
goed meer uitziet en er veel water doorgelaten 

wordt. 
Met een goede opkomst aan gezellige smullers 
hopen we de vernieuwing nog dit schooljaar te 

realiseren! 
 

Mogen wij op je rekenen om te komen eten? 
We hopen zelfs dat velen hun gezin, vrienden, 
buren, dichte en verre familie, collega’s, leden 
van andere verenigingen, ... optrommelen om 

aan één van onze gezellige tafels aan te 
schuiven. 

Je maakt ons helemaal gelukkig als je 
tussendoor nog een handje komt helpen? In 
naam van alle leerlingen van harte welkom! 

Alles wat we doen, is voor hen. 
 

 


