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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.

Alle mensen zijn gelijkwaardig

Alle mensen zijn gelijkwaardig
en de kleur van je huid
zou er nooit voor mogen zorgen dat jij anders behandeld wordt.

Samenwerken, samen leven.
Eenheid in verscheidenheid.
Verscheidenheid in onze dorpsschool en diversiteit in de wereld zijn een rijkdom.

Iedereen gelijkwaardig,
zo zien we dat in elke klas en in het algemeen binnen onze schoolwerking
zo wensen we dat over heel de wereld!

Wij wensen alle vaders op zondag 14 juni ’20 een feestelijke dag:

Van harte proficiat, lieve vaders, van alle leerlingen en het volledige schoolteam!

Deze maand …
Speciale tijden vragen een speciaal rapport!

Maandag 29/06: feestelijke diploma-uitreiking voor H6

In het junirapport proberen we je een beeld te geven
van de evolutie van jouw kind in de verschillende
ontwikkelvelden. Ondanks de moeilijke situatie zijn
we - en we vergeten daarbij zeker jouw inbreng als
ouder niet - erin geslaagd om de belangrijkste
leerinhouden mee te geven. Uiteraard bouwen we
daar volgend schooljaar op verder.

Dit speciale moment vieren we feestelijk met de
zesdejaars en de juffen van H6.

donderdag 25/06: rapport voor 1-5
maandag 29/06: rapport voor 6

Bibboeken van lagere school en HC

dinsdag 30/06:
de schooldag eindigt om 12 uur en
die namiddag is er uitzonderlijk geen opvang!

Elke lezer is
zelf verantwoordelijk voor zijn boeken. Alle boeken
die op school zijn gebracht, zijn ondertussen in de
bibliotheek.
Heb je toch nog boeken thuis … breng ze dan zelf
naar de bib!
Tip: dan heb je ook de kans om nog boeken te
ontlenen voor de zomervakantie, want lezen is
gezond, leerrijk, ontspannend, prettig, …

School gesloten op 30/06 om 12 uur.
Gelieve je kind om 12 uur op te halen!

Interesse om ‘binnenkort’ een leerling van de Cirkel te worden?
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt (12/06/2020), hebben we nog enkele vrije
plaatsen in onze school:
 HO onthaalklas: 7 plaatsen (geboortejaar 2018)
 HA eerste kleuterklas: 4 plaatsen (geboortejaar 2017)
 H5 vijfde leerjaar: 3 plaatsen (geboortejaar 2010)
 H6 zesde leerjaar: 9 plaatsen (geboortejaar 2009)
Heb je interesse, stuur dan een mail met volgende informatie naar secretariaat@vbs-decirkel.be: naam van het kind, gewenste klas, rijksregisternummer
kind, naar ouder(s), adres- en contactgegevens.
Eventueel kan je ook voor andere klassen een aanvraag doen. Vermits we nog geen volledig zicht hebben op het leerlingenaantal van 2020-2021, komt er
misschien nog een plaatsje vrij.
Met vragen kan je op het secretariaat van de school terecht of via mail: secretariaat@vbs-decirkel.be

Volgend schooljaar …
Nieuw op school

Nieuws van de school

Voor het tweede leerjaar komt mevrouw Jirka Poels De juffen Veerle maken (even) een andere keuze.
het schoolteam versterken. Zij heeft reeds 11 jaar  Juf Veerle De Neef zal van een voltijdse
ervaring opgedaan in twee Brusselse scholen en is in
loopbaanonderbreking genieten. We verwelkomen
Kapelle-op-den-Bos woonachtig. We kijken uit naar
haar graag opnieuw op 1 september 2021 en wensen
een hechte samenwerking.
haar een inspirerend schooljaar 20-21.
 Juf Veerle Platteau wenst een andere wending aan
Welkom juf Jirka!
haar loopbaan te geven en neemt een verlof in de
Cirkel en in de Ankering. We respecteren haar keuze
en wensen haar een mooie nieuwe werkplek!
 Kleuterjuf Liesbeth is met pensioen sinds 1 april 2020
en werkt met plezier in de voor- en naschoolse opvang
in een schooltje naast haar deur.
We wensen iedereen het allesbeste en veel geluk!

Welkom opnieuw
Al onze huidige leerlingen krijgen een stoeltje in het
volgende leerjaar. Wens je om één of andere reden
niet op school te blijven, gelieve ons dit dan ten laatste
op dinsdag 30 juni te melden via de eigen juf/meester
of met een mail naar secretariaat@vbs-decirkel.be.
Anders breng je onze organisatie in de problemen of
ontneem je andere kinderen een plek in onze school.

Dinsdag 01/09, om 8.45 uur: start van het nieuwe
schooljaar 2020-2021

Goed om weten: wij bezorgen binnenkort voor de LS een benodigdhedenlijst voor volgend schooljaar en voor
iedereen de school- en activiteitenkalender 2020-2021 via het secretariaat. Zo heb je al een idee omtrent
schoolvakanties, pedagogische studiedagen, … Altijd goed om tijdig te noteren!

