
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2019-2020, editie 4: 29-11-2019 

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. 

 

Overheerlijk eetfestijn 

Het was gezellig druk in het POC tijdens ons jaarlijks eetfestijn van 23 en 24 november 2019.  
Gelukkig maken velen er een jaarlijkse gewoonte van om bij ons te komen eten en verschillende 
mensen komen met grote groepen. 

Paste het dit jaar eens niet om langs te komen en wil je 
de school toch een steuntje geven, dan kan je kiezen 
voor een vrijwillige bijdrage op rekening vbs de Cirkel 
BE32 7340 3934 2502, mededeling ‘steun de Cirkel’.  
Elke euro besteden we zinvol voor onze leerlingen.   

 

We wensen Birgit, de ouderraad, alle vrijwilligers en het volledige schoolteam te bedanken voor 
de inzet tijdens deze tweedaagse!   

 

Aanmeldingen en inschrijvingen 2020-2021 

Voor schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse 
kleuterscholen en lagere scholen werken met één centraal 
aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat je als 
ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de 
schoolpoort om je kind in te schrijven. Het is uiterst 
belangrijk om de inschrijvingsprocedure strikt te volgen en 
de data niet uit het oog te verliezen. 

De aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat 
reeds in de Cirkel is ingeschreven (vnl. broers en zussen) en voor kinderen van personeelsleden 
van de Cirkel is vóór de start van de aanmeldingsperiode voor andere kinderen gepland. Enkel in 
die periode kunnen broers en zussen van die voorrang genieten. De digitale aanmeldingen voor 
broers en zussen zijn aansluitend op de kerstvakantie. Dit doe je op de website 
aanmelden.grimbergen.be bij de rubriek aanmelden: 

 van maandag 6 januari 2020 om 09.00 uur tot zondag 19 januari 2020 om 23.00 uur 
 op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven 

periode gebeurt. 

Mededeling van het resultaat voor broers en zussen: ten laatste op vrijdag 31 januari 2020 om 
16.00 uur. 

 

 



Inschrijven in de Cirkel (na aanmelding): 

 van maandag 3 februari 2020 om 09.00 uur tot vrijdag 21 februari 2020 om 18.00 uur. 
Organisatorisch gebeuren deze inschrijvingen best in de voormiddagen op het secretariaat 
van de Cirkel, van 8 tot 12 uur. 

Daarna wordt de aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen georganiseerd 
(kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren). 

Digitaal aanmelden. Dit doe je op de website aanmelden.grimbergen.be bij de rubriek aanmelden: 

 van maandag 2 maart 2020 om 09.00 uur tot dinsdag 31 maart 2020 om 23.00 uur 
 op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven 

periode gebeurt. 

Mededeling van het resultaat: ten laatste op donderdag 30 april 2020 om 16.00 uur. 

Inschrijven in de Cirkel (na aanmelding): 

 van maandag 4 mei 2020 om 09.00 uur tot dinsdag 26 mei 2020 om 18.00 uur. 
Organisatorisch gebeuren deze inschrijvingen best in de voormiddagen op het secretariaat 
van de Cirkel, van 8 tot 12 uur. 
 

Alle informatie omtrent de toewijzingen kan je nalezen op de website: aanmelden.grimbergen.be. 
Met vragen kan je op het secretariaat van de school terecht of via mail: secretariaat@vbs-
decirkel.be. 

 

Geheugensteuntje 

Voorrangsgroepen kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden van de Cirkel: 

1. broers en zussen melden digitaal aan van maandag 6 januari 2020 om 09 uur tot zondag 19 januari 2020 om 
23 uur. De voorrang vervalt als je deze periode niet respecteert. 

2. broers en zussen schrijven in de Cirkel in van maandag 3 februari 2020 om 09 uur tot vrijdag 21 februari 
2020 om 18 uur en bij voorkeur in de voormiddagen op het secretariaat 

Andere kinderen - geen voorrangsgroepen: 

1. melden digitaal aan van maandag 2 maart 2020 om 09 uur tot dinsdag 31 maart 2020 om 23 uur 
2. schrijven in de Cirkel in van maandag 4 mei 2020 om 09 uur tot dinsdag 26 mei 2020 om 18 uur en bij 

voorkeur in de voormiddagen op het secretariaat. 

 

Om basisschool de Cirkel te leren kennen, raden we jullie aan om langs te komen tijdens het 
opendeurmoment van zaterdag 15 februari 2020 van 10 tot 14 uur.  

Mond-aan-mond-reclame werkt natuurlijk het best. We durven dus aan leerlingen en ouders te 
vragen om ronduit over onze werking te vertellen. 
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H1: Taakspel - maandbeloning 
 
We hebben onze eerste maandbeloning van Taakspel verdiend! 
Alle teams hebben het goed gedaan, proficiat! 
We brachten een speelgoedje mee van thuis om in de klas samen te spelen. 
Super leuk! 

 

In de opvang zijn ze alvast in blijde verwachting! 
 

___________________________________________________________________________________ 



H1: schrijfdans scheerschuim 
 
Net zoals vorig jaar, doen we in de eerste klas ook aan schrijfdansen. 
Het eerste thema ging over de ruimte. 
We dansten en bewogen als echte astronauten. 
Onze raket maakte een landing bij de pinguïns. 
We tekenden onze raket en de aarde die ver weg was… 
 
Daarna maakten we een tekening over de ruimte. 
Eerst dansen en dan tekenen op de bordjes. 
Het derde thema was bloemen en beestjes. 
Die kietelden met hun kriebelpootjes. 
We werkten met scheerschuim om liggende en staande achten te maken. 
Leuk hoor! 
 

 

 
Na nieuwjaar zal juf Tine, secretariaatsmedewerker van onze school, haar man volgen naar 
Zwitserland.  Hij gaat daar voor anderhalf jaar aan de slag.   
 
Juf Tine zal vervangen worden door juf Dominique.  Dominique Pans zal vanaf 6 januari elke 
schooldag aanwezig zijn op het secretariaat van 8 uur tot 12 uur en is daarnaast bereikbaar op 
het gekende e-mailadres: secretariaat@vbs-decirkel.be 
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H1: jarige november 

We vierden de verjaardag van Silas. 

Hij was jarig in de maand november. 
Hipperdepip hoeraaaaaa!!! 
 
 

 
 

Haken en knutselen op maandagmiddag 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

H6: Initiatie ‘Paul in de klas’ 

Initiatie Paul in de klas 

Op 9/11/2019 kwam Paul van De Maan bij ons. 

Hij kwam ons uitleg geven over poppen. 

Hij vertelde hoe de poppen werken en hoe ze het doen achter de 
schermen. Hij liet ons handpoppen zien en de eerste Pinokkio. En 
hij leerde ons ook een popje te maken uit papier. 

Dat duurde 2 uur. 

Reporters Tijl en Sakina 

 

H6: Anansi dinsdag 22/10/2019 

We zijn naar de Maan in Mechelen gegaan. Daar deden we eerst een workshop. We kregen een 
vraag , een voorwerp, een werkwoord, een mindmap en een stuk karton om mee te knutselen. 
Eén van de vragen was: Waarom is een kraai zwart? Daar bedachten we een verhaal bij waarom 
een kraai precies zwart is. In de namiddag keken we naar de voorstelling Anansi. Dat ging over 
een spin die heel slim was. Er waren een heleboel mooie verhalen over Anansi. 

Reporter Lana 

 

 

 

 

 



H6: CC de Maan ‘Planeet Nivanir’ 

We gingen voor de 2de keer naar De Maan, dankzij de geweldige (groot)ouders. We hadden 
eerst een voorstelling over “de mens”. Het was grappig en leerrijk om daarna vragen te stellen 
aan de acteurs en om de attributen te bekijken. Daarna was er een workshop om een val voor de 
mens te maken zoals voor: de tuinman, een heks, een skiester, en nog veel meer... . Het was een 
superdag! 

Reporters Sim en Vure 

 

 
 

 
 
 



H1: Voorleesweek 
 
Sim, Vure en Tober van de zesde klas kwamen op dinsdag 19 november n.a.v. de Vlaamse 
voorleesweek in de eerste klas voorlezen. 
Ze lazen het verhaal “Wow, wat een wolf” voor en deden daarbij een toneeltje met handpoppen. 
We keken vol verwondering toe en vonden het super leuk! 
Na afloop deden we samen nog enkele bewegingsspelletjes en ook dat was tof! 
 
Bedankt, zesdeklassers! 
 

______________________________________________________________________________ 

27/11: De Playmobiel op bezoek in de opvang  

 

 

 

 



H4: Ik word weerman 
 
Op dinsdag 19 november 2019 woonde onze 4de 
klas de natuureducatieve activiteit ‘Ik word 
weerman’ bij in volkssterrenwacht MIRA te 
Grimbergen. 
 
Onze eerste waarnemingen deden we in de tuin 
van de abdij van Grimbergen. Juf Annelies 
maakte duidelijk wat het weer eigenlijk is, de 
factoren die het weer bepalen (temperatuur, 
neerslag, bewolking, vochtigheid, luchtdruk, 
windrichting en -snelheid), het klimaat, gevolgen 
die het weer heeft op sommige dieren. 
Daarna voerden we in groepjes 5 waarnemingen uit: temperatuur a.h.v. thermometer, neerslag 
a.h.v. pluviometer, windrichting a.h.v. kompas, windsnelheid a.h.v. anemometer en luchtdruk 
a.h.v. barometer. 
 
Voor het tweede deel namen we plaats in een multimediazaal van de volkssterrenwacht. Mark, 

een medewerker van MIRA, leerde ons 
allerlei dingen over het weer a.h.v. 
projecties op het grote scherm. Zo kregen 
we allerlei satellietbeelden en radarbeelden 
te zien van de evolutie van de neerslag in 
ons land op die morgen. We kregen ook 
Frank Deboosere te zien. Niet in het echt, 
maar tijdens een weerpraatje op tv. Mark 
gaf dan uitleg over de verschillende 
kenmerken van het weer waarover de 
weerman het heeft tijdens zijn weerbericht 
en ook over de betekenis van de 
verschillende kaarten die hij toont. Hij 
vertelde ons over de aarde en de zon. 
We gingen ook naar boven op het dak 

(waarnemingsterras) van MIRA. Daar maakten we kennis met alle klassieke meteorologische 
meetinstrumenten: thermometers in thermometerhut, grondthermometers, de grote pluviometer, 
de pluviograaf, (tegen de muur van de planetariumzaal hangen:) barometers, thermometers, 
hygrometers en uitlezingen voor de anemometer, de windrichting en het aantal minuten 
zonneschijn. 
 
 
  
Tijdens het laatste deel van de voormiddag 
mochten we van juf Annelies per 2 of 3 een 
achttal proefjes uitvoeren rond temperatuur, 
statische elektriciteit, lichtcellen, watertornado, 
gewicht van lucht, breking van het licht, bliksems 
maken en luchtdruk. 
 
Het was zo middag. De betrokkenheid en 
interesse bij de meeste kinderen was heel groot.  
Wie weet is er vandaag een zaadje geplant voor 
een weerman of -vrouw in spee. 
 
 



Volgende maand… 
 

02/12 t.e.m. 08/12: Extra mogelijkheid tot bestellen van schoolfoto’s 
 
Vanaf maandag 2 december gaan de lijnen nog een weekje open.  Wie nog foto’s of gadgets 
wenst te bestellen kan dit online doen.  De levering is voorzien voor janauri 2020. 
 

 
 
 

4/12: Sint- en grootouderfeest 
kleuterschool 
 

 
 
 

6/12: H5 en H6 Workschop Ukelele 
 

 

11/12: ophalen kerstrozen 
 
 

 
 

12/12: bibbezoek (lagere school en HC) 
 

 
 



19/12: oudercontact  
 

 
 
Tegelijk kerstbabbelcafé met om 19 uur 

toonmoment van de harmonie. 
 

 
 

20/12: Kerstviering Sint-Rumolduskerk om 9 uur 
 

Ouders, grootouders en sympathisanten zijn van 
harte welkom. 

 

 
 
 

20/12: Creanamiddag lagere school 
 

 

 
 
 

23/12 t.e.m. 3/01 
 

 

 


