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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.
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Verrassend vreugdevol
Vreugde kleurt.
Kleurrijk leven
delen met elkaar.
Op zoek naar
een kleurenpalet
aan talenten.
Je eigen kleur beleven.
Mogen zijn wie je bent,
met respect voor
de kleurschakering
van de ander.
Die ander helpen
zijn kleur te ontdekken.
Je laten verrassen
door de veelheid aan kleur
in het leven.
In het spoor gaan
van Hem
die kleur geeft
aan het leven van velen:
Jezus van Nazareth.
Aldus een mens zijn
met een blije boodschap,
een vreugdemens.
Peter
Groeipakket
Covid-19 heeft zich ook op economisch vlak laten voelen. Voor heel wat gezinnen betekent dit dat ze meer dan
anders geconfronteerd worden met financiële problemen. We maken bij de ouders bekend dat gezinnen die een
inkomensverlies leden door de coronacrisis en het financieel zwaar hebben, een eenmalige ondersteuning van 120
euro kunnen krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kunnen ze aanvragen tot 31 oktober 2020. Meer
informatie is te vinden op https://www.groeipakket.be/nl/COVID19.
Meteen informeren we de ouders ook over de schooltoeslag? Deze vervangt de vroegere schooltoelage die werd
uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt een kind een Groeipakket, dan ontvangt het ook
automatisch de schooltoeslag tussen september en december als het kind er recht op heeft. De ouders hoeven
dus niets meer aan te vragen. Meer info is te vinden op
https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen#Schooltoeslag.
Deze informatie is ook terug te vinden op de website van het CLB.

Dinsdag 1 september
We trapten schooljaar 2020-2021 af met een uitdaging voor de leerlingen: maak van ‘de grijze school zonder
kinderen tijdens de zomervakantie’ een kleurrijk spektakel. Elke klas ging aan het knutselen en de kleuters werkten
met hun vaste klaskleuren.

Elke klas schreef ook mee aan het schoollied, dat we op het einde van de eerste schooldag samen zongen.

In de opvang op woensdagnamiddag spelen en knutselen de kinderen gezellig samen:

De algemene informatie van de ouderavonden van 3 en 10 september in het kort:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wij zullen ons best doen om er een gewoon, wel een goed schooljaar van te maken.
Laat een ziek kind nooit naar school komen.
Je mag niet onderschatten dat een positieve houding als ouder een grote impact heeft op je kind.
Heb jij het ouderplatform van Broekx al geactiveerd? Stuur een mail naar secretariaat@vbs-decirkel.be
als je hulp van ons wenst om dat te activeren. Of spring tussen 8 en 12 uur even binnen bij juf
Dominique.
Wij verluchten de lokalen overdag permanent. Tijdens alle pauzes gaan de ramen wijd open, zodat er
zeker voldoende verse lucht binnen kan.
Turnen startte vanaf 1 september. Zwemmen kan niet voor 28 september. We houden je op de
hoogte.
De ouderraad komt maandelijks samen. Als je van deze toffe oudergroep deel wil uitmaken, mail je
naar het secretariaat van de school of spreek je onze voorzitter Jeroen Beelen aan.
De school moet van elk kind in het bezit zijn van een kopie van de kids-ID.

De ouderavonden van 3 en 10 september waren vooral interessant door de uitleg van alle juffen en meesters over
hun klaswerking. Het wordt een boeiend schooljaar!

Deze maand …
vrijdag 4/09: LS: startviering in de kerk

dinsdag 8/09: H6: poppentheater

Tijdens de eerste schoolweek gingen we met de
lagere school naar de kerk voor de startviering,
voorgegaan door pater Johan.

De Maan gaf met de workshop ‘Paul in de klas’ een
initiatie poppentheater aan het zesde leerjaar.
Aansluitend gaan de leerlingen creatief aan de slag en
kunnen ze mini-voorstellingen geven in de andere
klassen.

Volgende weken …
Bibboeken

Ruimteklassen

Vanaf 1 oktober kunnen de klassen opnieuw naar de In de week van 28 september gaan de leerlingen van het
bibliotheek in Humbeek. Vanaf de derde kleuterklas zesde leerjaar op ruimteklassen.
gaan de kinderen zelf en voor de jongste Dat wordt een unieke ervaring!
kleuterklassen gaan de juffen 20 boekjes per maand
uitkiezen.

Lezen is plezant!
Op woensdag 16 september vindt de eerste pedagogische studiedag plaats voor de leerkrachten. Het schoolteam
verdiept zich verder over digitalisering op een menselije manier.
De leerlingen hebben een vrije dag!
Goed om weten: wil je een aanpassing doen voor de keuze van de warme maaltijden of soep, dan mail je naar juf
Dominique secretariaat@vbs-decirkel.be. De aanpassing start dit de eerste schooldag van de nieuwe maand.

