
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 4: 1-12-2020 

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. 

 

Het Sintfeest is hét feest bij uitstek voor kinderen en dat willen we samen op school 
dan ook goed vieren. 

De leerlingen schrijven mooie brieven met hun knapste handschrift en maken de 
kleurrijkste tekeningen! 

Sinterklaas blijft het verhaal van de goedheid, en 
verhalen zijn er om verteld te worden, om doorheen 
lange zinnen weer tot leven te komen. Zijn verhaal 
kunnen wij levend maken door zelf Sinterklaas voor 
elkaar te zijn. Niet zozeer door geschenken te kopen, 
maar door zelf een geschenk te zijn. Het geschenk 
van een vergevend woord bijvoorbeeld. Of het 
onbetaalbare geschenk van dank u te zeggen. Met 
Sinterklaas kunnen wij het verhaal van geven in 
daden omzetten, door onze bemoediging en 
schouderklopjes, door elkaar kansen te geven. Wij 
bidden tot de heilige Nicolaas dat hij ons een duwtje 
in de rug geeft om zelf "Sint" te zijn. 

 
 

De kerstrozenverkoop is volop aan de gang! Donderdag 3 december is de laatste dag om je bestelling door 
te geven: grote kerstroos, middelgroot of klein; telkens rood of wit. Je plaatst je bestelling via het 
ouderplatform van Broekx (eventueel via een mail naar secretariaat@vbs-decirkel.be). 
Op woensdagmiddag 9 december kan je de mooie kerstrozen aan de Sint-Rumolduskerk te Humbeek 
komen afhalen. Geef aan welke shift je kiest: tussen 11.30 en 12 uur of tussen 12 en 12.30 uur. 
Met de opbrengst van deze actie kopen we twee nieuwe microfoons en ander ICT-materiaal aan voor de 
leerlingen.  

Hartelijk dank voor je steun! 

     

 

http://www.vbs-decirkel.be/
mailto:secretariaat@vbs-decirkel.be


 

Schrijfdans kleuters 

Twee foto's van een peuter-schrijfdans-momentje bij de jongste kleuters in de klas van juf Astrid. 
“We schrijbelen met scheerschuim de baard van Sinterklaas.” 
 

                                   
 

Aanmeldingen voor broers en zussen en kinderen van dezelfde leefeenheid 

Nog voor de kerstvakantie zullen wij een schrijven richten aan de ouders van onze leerlingen om uit te 
leggen hoe de aanmeldingen en inschrijvingen van broers en zussen voor schooljaar 2021-2022 zullen 
verlopen. De jongste kindjes die kunnen aanmelden, zijn van geboortejaar 2019. Eerstdaags zal de 
gemeente de website https://grimbergen.aanmelden.in aanpassen en dan zullen de scholen hun ouders 
informeren. 
We kijken er naar uit om heel wat kleutertjes in te schrijven, niet alleen van geboortejaar 2019, eveneens 
van 2018 en 2017. Mond-aan-mond-reclame is de sterkste vorm van publiciteit. We rekenen dan ook op 
alle ouders om de werking van onze knusse dorpsschool uit te leggen en mee op zoek te gaan naar de 
jongste leerlingen. 
Dank voor een goede samenwerking! 
 
 

Oudercontact december Op donderdag 17 december (of in de laatste lesweek van dit trimester) 
organiseren we voor alle klassen een individueel oudercontact. Misschien kreeg je de uitnodigingsbrief al 
via de leerkracht, op 1 december kan je die ook raadplegen via het ouderplatform. De oudercontacten 
zullen via Teams verlopen of telefonisch. We hopen alle ouders te horen! 

https://grimbergen.aanmelden.in/


 

Voorleesweek 21-29 november 2020 

Wij hebben in de Cirkel aandacht voor de voorleesweek. Onze tien klassen zijn betrokken bij het 
voorleesproject. Ouders mogen thuis goed verder doen als ze dit willen, in het Nederlands als het kan, 
evengoed in een andere taal. Onder het moto 'Lezers maak je samen' zetten de organisatoren van deze 
voorleesweek dit jaar in op ouderbetrokkenheid.  

     
 

     
Kinderen vinden voorlezen heel plezant! De klassen van de derde graad gingen met hun verhalen langs bij 
de kleuters. Alle leerlingen van H5 en H6 hebben dat super goed gedaan! Een dikke pluim!! 
 
In de tweede graad werd het voorleesmoment aangekleed als een geheimzinnige codekraker. Elke groep 
die de vraag over het verhaal kon beantwoorden, kreeg twee cijfers. Door al die cijfers te combineren, 
werd de code gevonden en konden de camerabeelden uit H3 en H4 bekeken worden. Spannend! 
 
Wekelijks ‘kwartierlezen’ 
Vanaf vrijdag 4 december zullen we wekelijks een kwartier lezen. Neem gerust een boek van thuis mee … 
en om er een gezellig moment van te maken: een kussentje of een dekentje. 



Een boomstam van een eik 

Na de verlengde herfstvakantie konden 
de kinderen een grote stam op het 
grasveld vinden. Ze vinden het heerlijk 
om erop te klimmen. Van daarboven 
heb je een mooi overzicht over de 
speelplaats en het grasveld. Je kan ook 
rustig gaan zitten en zo de twee 
voetbalmatchen volgen.                                                             

 
 
Als we naar school komen tijdens deze 
donkere herfstdagen, maken we ons 
zichtbaar. We kijken na of de 
fietslichten werken en dragen zowel 
op de fiets als te voet fluo. Elke fietser 
draagt een fietshelm. Natuurlijk!  

Trooper 

Vanaf vandaag zijn alle winkels opnieuw open … misschien bestel je toch nog online. Als je dit via Trooper 
doet, ontvangt de school daar een kleine bijdrage voor via deze weg: 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vbsdecirkel . Dank om eraan te denken! 

The masked singer Dit gemaskerde en dansende gezelschap moedigt de leerlingen aan om zich ook te 
verkleden en een optreden te versieren. Het maakt de middagpauze erg gezellig! 

 
 

Maak er allemaal een mooie maand december van.  
Maak er mooie adventsweken van. 

Advent is verwachten 

Advent is verwachten, 
bidden en doen 
om met Kerstmis 
een stap dichter bij Hem te zijn 
die kwam en die blijft komen.       

Wil je deelnemen aan de adventretraite van de jezuïeten, dan kan je je e-
mailadres achterlaten op www.adventsretraite.org 
De retraite is geschreven door jezuïet Gregory Brenninkmeijer. In dit interview met Ignis webmagazine gaat hij in 
op de vier thema's die centraal staan in de retraite. 
In deze woelige tijden kan dit initiatief voor jou persoonlijk bij wijlen een moment van reflectie en rust bezorgen. 
Elke dag krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan het bezinningsmoment van die dag.                                                                 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vbsdecirkel
http://www.adventsretraite.org/
https://ignatiaansbidden.us9.list-manage.com/track/click?u=0242b13ba59445e944227ca9f&id=66f1bc9b38&e=6c8adb6f6d

