
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2019-2020, editie 6: 06-02-2020 

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 Dominique. Hun pen wordt vaak ondersteund door leerkrachten en 
leerlingen. 
 

We zijn het kalenderjaar stevig begonnen in de Cirkel. 
Begin januari zorgde het schoolteam voor een grondige opruim van de school. Dit was een nuttige klus 

waarbij alle spieren aangesproken werden. Wat een teamwork! 
Eind januari kwam de onderwijsinspectie bij ons langs. Vier leerlingen gidsten ons bezoek doorheen de 

school. Deze rondleiding was een voltreffer op maandagochtend. De juiste toon was gezet. 
De twee inspecteurs kwamen onze schoolwerking op verschillende vlakken onderzoeken en bevragen. 

Zowel leerkrachten, secretariaat, zorgteam, verantwoordelijken van de vzw als directrice werden 
bestookt met vragen en dienden het schoolwerkplan en hun visie te verduidelijken. Alle klassen van de 

kleuter- en lagere school kregen minstens één keer een klasbezoek. Acht leerlingen werden rond de 
tafel gezet en aansluitend acht ouders. We willen alle participanten bedanken om hun mening te 

verduidelijken. 
Op vrijdagnamiddag kregen we een mooi doorlichtingsverslag gepresenteerd. Zowel door de sterke 

individuele leerkrachten als de vlotte samenwerking van het schoolteam zagen de inspecteurs dat de 
school vlot functioneert en het leer- en leefklimaat in de Cirkel uitzonderlijk goed is. Binnen enkele 

weken zal het verslag online beschikbaar zijn. Het doet ons deugd! 
 

ALLE ouders zijn op zaterdag 15 februari welkom in de Cirkel. 
 

➢ NIEUWE OUDERS 
Ben je een ouder met een jonge kleuter en op zoek naar een knusse dorpsschool? Jullie zijn van harte 
WELKOM tijdens de opendeur van basisschool de Cirkel: zaterdag 15 februari 2020 van 10 tot 14 uur. 
➢ OUDERS VAN LEERLINGEN VAN DE CIRKEL 
Van harte welkom om samen met je kind carnaval te komen vieren op school: voor de ouders is er een pop-
up-bar en kinderen mogen verkleed komen feesten. Dit willen jullie niet missen! Iedereen is welkom vanaf 
14 uur in de polyvalente zaal. 
 

Tip: de huidige ouders mogen ouders met jonge kleuters aanspreken en zo de schoolwerking van de Cirkel te 
verduidelijken. Mond-aan-mondreclame werkt nog steeds het best! 
 

 

 
 
 

 



Warme oproep creanamiddag!!! 
 
Onze tweede creanamiddag komt er al aan. Joepie! Deze vindt plaats op vrijdag 21 februari ’20 van 
13.25 tot 15.25 uur. 
Tijdens de middagpauze trekken we de creanamiddag feestelijk op gang op de speelplaats en zullen 
we op leuke carnavalsliedjes dansen. In de namiddag gaat onze creanamiddag van start. Een leerrijke 
en leuke muzische afsluiter van deze periode en een ideale overgang naar de krokusvakantie. 
  

Wie zijn handjes 🙌 voelt kriebelen om ons mee te helpen en een klasdoorbrekende muzische 

activiteit wil organiseren, mag ons voor woensdag 12 februari iets laten weten. 🎶 🎺 🎤 🎬 🎨 

 
onze 4 domeinen: 

Beeld          Dans   Drama       en  Muziek.  
 

Ook volgende thema’s kunnen aan bod komen: media, fotografie, …  
 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE: aanmeldingen en inschrijvingen 2020-2021 voor vbs de Cirkel te Humbeek 
 
Voor schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem 
werken. 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. 
  
A. De aanmeldingsperiode 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 voorbij. 
De 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 loopt op dit moment: 
➢ 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.  
B. Daarna wordt de aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen georganiseerd (kinderen die niet tot 
de voorrangsgroepen behoren).  
De eerste stap is de digitale aanmelding. 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@vbsdecirkel.be.  
 
Geheugensteuntje 
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.   
Onze huidige leerlingen (en hun ouders) kunnen het best over onze schoolwerking getuigen. We raden dus alle 
toekomstige kleuters / leerlingen en hun ouders aan om ronduit onze huidige leerlingen (en hun ouders) te bevragen. 
 

mailto:secretariaat@vbsdecirkel.be


H1: filmvoorstelling “Supperjuffie” 
 
We gingen op dinsdag 7 januari naar de 
filmvoorstelling “Superjuffie” kijken in het CC 
Strombeek. 
Daar zagen we hoe juf Josje veranderde in 
superjuffie nadat ze een vreemd beeld had laten 
vallen en krijtjes had geproefd. 
Ze moest vaak op reddingsmissie om dieren in nood 
te redden. 
En dat lukte haar heel goed … 
Nadien in de klas maakten we een foto van onszelf 
als superheld en we tekenden er nog bij. 
En zo waren we net als Superjuffie echte 
superhelden!!!  

 
 

H5: Steun aan Australië  
 
De leerlingen van H5 ontwierpen een postkaart 
voor de brandweer van Australië. Zo drukten zij 
hun warme steun uit aan hen. Ze gingen zelf 
hun postkaart posten in de brievenbus aan de 
kerk.  

Ministerie van gevonden voorwerpen!!!! 
 
"Het ministerie van gevonden voorwerpen heeft 
gemerkt dat de vensterbank weer overvol doosjes 
staat. De laatste dag voor de krokusvakantie 
worden alle doosjes weggenomen, dus ga snel 
eens kijken a.u.b.!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H1: Circus  
 
Onze maandbeloning van taakspel was een 
echt circusoptreden voor elkaar. 
Ons circus heette : “circus pepino”. 
Alle artiesten werkten mee aan een grandioze 
show onder leiding van de circusdirecteur. 
Er waren grappige clowns, lenige acrobaten, 
een echte goochelaar, wilde dieren en ook een 
echt publiek. 
Daarvoor hadden we de banken in de klas mooi 
in een ronde arena gezet, net zoals in een echt 
circus. Super leuk! 
 

              
 
 



Puzzelen en knutselen in de opvang: 
 
In de opvang op woendagmiddag doen we fijne dingen: Spelletjes, puzzelen, knutselen, bouwen. We 
vinden het allemaal super leuk. We laten jullie graag meegenieten! 

 
 



 

 

 

DE TOEKOMST IS NU! 

Dat is het motto van de Poëzieweek 2020: de toekomst begint nu! Niet alleen met de reuzensprongen 
van een revolutie, maar ook met de schuchtere pasjes van een peuter die voor het eerst rechtop staat, 
een kind dat voor het eerst alleen naar school fietst, de eerste kuis, de eerste job. Poëzie is er voor 
elke stap die je zet in een steeds grotere wereld. De dichter begeleidt je met zijn woorden bij elke 
nieuwe droom. Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag. 
Ook op onze school geven we aandacht aan poëzie! Misschien is het in die week een leuk idee om de 
kinderen, collega’s of vrienden te verrassen met een gedicht, aan de ontbijttafel, in de brooddoos, via 
sociale media, op een kaartje, … 

 
 

Vorige creanamiddag in de Cirkel 
 
Op vrijdag 20 december 2019 was er een creanamiddag voor de hele lagere school. 
De kinderen kozen zelf een activiteit uit een hele reeks: verrassingspakket, kerstkaart, schimmenspel, 
drama, dansen en line-dance. 
Bij het schimmenspel maakten we het eerst donker in de klas en ontstonden er schaduwen bij een 
lamp. 
Daarna bedachten we een verhaal en knutselden we de schaduwpopjes die we nodig hadden. 
Dat verhaal speelden we voor de andere groepjes achter het doek en voor de lamp. 
Superleuke crea-namiddag !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

H5: Workshop ‘fascinerende aarde’ 

Vrijdag 31 januari 2020 volgden we een workshop 
“Fascinerende aarde” in de Volkssterrenwacht 

MIRA te Grimbergen. 

We mochten buiten enkele waarnemingen gaan 
onderzoeken. Deze proefjes gingen over het 

water, de temperatuur, het magnetisch veld, de 
zwaartekracht en microscopisch klein leven. Juf 

Annelies liet ons veel onderzoeken. 

Hoe is de aarde ontstaan? We kregen een filmpje 
te zien hoe de aarde ontstaat. Wauw! Dit was 

impressionant. De aarde warmt op en koelt af, de 
hemel kleurt van roze tot staalblauw of dansend 

groen. Bovendien is de aarde voor zover we 
weten de enige planeet waarop leven voorkomt. 
We werden nog verder ondergedompeld in de 

Aarde, de Maan en het broeikaseffect. 

Met behulp van proefjes kwamen de leerlingen 
meer te weten over het broeikaseffecht, zonne-
energie, seizoenen, zonnestraling, magnetisme 

en zwaartekracht, … 

Het was een leuke en leerrijke uitstap. Bedankt juf 
Annelies van de Brabantse Kouters 

 

 

Oproep van juf Annelies: onderleggers 
schrijfdans 

 
Voor de lessen kleuterschrijfdans doet juf 
Annelies een warme oproep naar bureau-
onderleggers A2 formaat. Wie heeft er nog 
liggen en gebruikt deze niet? Ook andere 
materialen zoals rollen papier, niet gebruikte 
sponsjes, stof of vilt om zelf blinddoeken te 
maken zijn meer dan welkom! 

 

 



Volgende maand… 
 

06/02: Bib-bezoek (lagere school en HC) 

 
11/02: Dikke truien dag 

 
 

15/02: Opendeurdag en carnaval-fuif ( kinder-
disco) 

17/02: HO/HA/HB CC Opwijk theater ‘ Vreemde 
Vogel’ 

 
 

 
                

 
 
 
 

18/02: H5 + H6 CC Strombeek - Raspoetin 20/02: H1 Rapport / HC+ H1 oudercontact 

 

       

 


