Cirkel Nieuws, schooljaar 2019-2020, editie 5: 19-12-2019
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.

Advent
Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.
Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.
Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.
God,
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.
Frans Cromphout s.j.
H1: Sint en Piet op
bezoek
Sint en piet kwamen
op bezoek en brachten
leuke geschenken
mee.
Een rekenspel, een
manege van
Playmobil, strijkparels
en een gevuld
winkelmandje.
We zongen voor hen
een lied dat we in de
klas hadden geleerd.
Dankjewel sint en piet en tot volgend jaar!

Sint in de opvang:
Er lagen wel 10 ballen klaar in de opvang
bij juf Linda en juf Regine. Joepie!

MDO’s = Multidisciplinair onderzoek
Elke leerling in basisschool de Cirkel willen we
met de beste zorgen omringen. In de loop van
dit trimester hielden we met de klasleerkracht,
de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de
directrice en eventueel de medewerker van het
CLB een MDO voor elke klas.
Tijdens de oudercontacten van deze week
wisselden we onze bevindingen met de
thuiservaringen van de ouder(s).
Ouders zijn voor ons de opvoedingspartners bij
uitstek.
Wij zetten voluit in op de opvoedingsdriehoek
kind-ouder-school. De informatie die we van de
ouder(s) krijgen, is essentieel in onze werking.
Daarom is het zo belangrijk alle ouders
regelmatig te kunnen spreken, graag zelfs met
twee (als dat kan). Met de feedback die we
elkaar geven en de rapporten die daarbij
uitgedeeld zijn, kunnen we het leerproces in
2020 verder uittekenen. Ouders die iets wensen
te signaleren, kunnen dit doen tijdens de
voorziene oudercontacten.
Iedereen merkt ook dat we op de meeste
momenten erg aanspreekbaar zijn. We vinden
een goede dialoog dag in dag uit met de
kinderen en op afgesproken momenten met de
ouders verrijkend voor ons onderwijs!
De Cirkel zet in op warme communicatie …
overval ons ermee als je het nodig acht!
Ministerie van Gevonden Voorwerpen
Het ministerie van Gevonden Voorwerpen meldt ons dat er weer een overvolle lading
verzameld ligt op de bekende plaats : fluohesjes, mutsen, eenzame handschoenen, sjaals en
super veel doosjes zonder naam.
Daarom zien we ons genoodzaakt om op het einde van deze week de voorziene plaats leeg
te maken.
Alle voorwerpen die niet weg zijn tegen 20 december worden onherroepelijk verwijderd en
weggegooid in de kledingcontainer.
Mogen we nogmaals vragen om alle kledingstukken zoveel mogelijk te naamtekenen?

Gelieve snel eens een kijkje te gaan nemen aan/op de vensterbank onder het afdak…

Gezellige kerstknutselwerkjes in de opvang:

H1: Pimp je schoentje
We maakten van een oude schoen een echt
kunstwerk.
Eerst kleefden we met behangerslijm
papiertjes op de schoen.
Na het drogen schilderden we hem in
prachtige kleuren en daarna
brachten we nog andere versieringen aan.
Kijk zelf maar eens naar het resultaat.

Tijdens de laatste opvang op woensdag werd er weer heerlijk geknutseld.

Schoolrekeningen

Gezondheidsbeleid

In december zal nog een schoolrekening
volgen. Mogen we je vragen dat ze
binnen de tien dagen betaald wordt?

Gezonde kinderen en jongeren behalen
doorgaans betere resultaten.

Na twee weken zullen we “herinneringen”
opsturen.
Eventuele vragen i.v.m. een schoolrekening
kunnen met secretaresse Dominique
besproken worden (of secretariaat@vbsdecirkel.be).
Moeilijkheden met schoolrekeningen kunnen
altijd met directrice Veronique besproken
worden.

Als school dragen we dus mee
de verantwoordelijkheid om aandacht te
besteden aan gezondheidseducatie, een
duidelijke
regelgeving, een stimulerende inrichting van
de school.
We willen de leerlingen aanleren om
voldoende water te drinken.
Dagelijks eten we fruit en is er ook verse
soep op school. Zo heeft iedereen een portie
verse vitamines en groenten binnen.
Wisten jullie dat juf Veronique ook de
leerkrachten aanmoedigt een kopje soep te
gaan halen? Het is niet alleen lekker als
begin van een warme maaltijd. Ook bij
boterhammen past een soepje altijd goed
Soepdrinkers reserveren hun kommetje
vooraf bij het secretariaat.
En het mag gezegd: de soep van traiteur
Hanssens is lekker!

Inschrijvingen nieuwe leerlingen

H5 en H6: Studiemarkt

Voor alle nieuwe leerlingen zijn er twee
stappen te doen om in de Cirkel in te
schrijven: eerst aanmelden en in een andere
periode inschrijven.

We houden onze zesdeklassers nog graag
een tijdje bij ons. Er resten ons nog zes
maanden om veel bij te leren, flink te groeien
(letterlijk en figuurlijk) en het nog gezellig te
maken in de klas en op school.

Voor de broers en zussen en voor kinderen
van personeelsleden begint de
aanmeldingsperiode onmiddellijk na de
kerstvakantie. Om van de voorrang te kunnen
genieten, dien je het kind digitaal aan te
melden op de website
aanmelden.grimbergen.be van maandag 6
januari 2020 om 9 uur tot zondag 19 januari
2020 om 23 uur.
Alle ouders kregen reeds een brief met uitleg.
We voegen diezelfde brief ook hier nog even
toe in bijlage.

Misschien hebben sommige leerlingen al een
definitieve studiekeuze gemaakt … anderen
willen eerst nog wat informatie vergaren.
Juf Nena en juf Sofie zetten met de leerlingen
al verschillende stapjes in het
oriënteringsproces naar het secundair
onderwijs.
In januari organiseert de gemeente een
studiemarkt waar verschillende secundaire
scholen van de omgeving hun werking
verduidelijken.
Je kan hiervoor op woensdag 15 januari van
15 tot 19 uur in de sporthal van de
Verbrande Brug langsgaan.
We raden dit zowel aan de leerlingen van het
zesde als aan de leerlingen van het vijfde
leerjaar aan … en ook aan de kinderen en
hun ouders!

Doorlichting
In de week van 27 januari 2020 zullen we in de Cirkel twee inspecteurs ontvangen van de
onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid.
Ze hebben hun komst net aangekondigd en we willen jullie dat ook melden.
Jullie kinderen zullen die week ook bevraagd worden en er zal ook een gesprek met enkele
ouders plaatsvinden.
Wij zetten alvast ons beste beentje voor!

Volgende maand…

07/01: HB + HC uitstap beeldsmederij De Maan ‘PLASTIEK BERTRAND’ en Technopolis

07/01: H1 + H2 uitstap CC Strombeek film
‘Superjuffie’

09/01: bibbezoek (lagere school en HC)

31/01: H5 MOS-activiteit ‘Fascinerende aarde’
De aarde warmt op en koelt af, de hemel kleurt van roze tot staalblauw. Om dit te begrijpen,
worden de leerlingen ruimtewetenschappers.
Wat aan bod komt:






buiten op zoek gaan naar de elementen die leven op aarde mogelijk maken.
proeven uitvoeren zoals kijken met een microscoop
rondleiding door de sterrenwacht met uitleg over begrippen als zonne-energie, seizoenen
en magnetisme.
de relatie tussen weer, klimaat en natuur
leven op aarde... en elders?

