
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 5: 17-12-2020 

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. 
 

 

 

 



AANMELDINGEN VOOR BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN DEZELFDE LEEFEENHEID 

Alle ouders kregen ondertussen via het ouderplatform een brief omtrent de inschrijvingsprocedure voor 
kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen). Wens je een broer of zus in te schrijven, ga dan 
onmiddellijk na de kerstvakantie naar de website:  https://grimbergen.aanmelden.in.  
De voorrangsperiode duurt tot 17 januari om 23 uur. Niet vergeten! 
 
Geheugensteuntje voor de aanmeldingen 
 
Voorrangsgroepen: kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden van de Cirkel:  
1. broers en zussen melden digitaal aan van maandag 4 januari 2021 om 9 uur tot zondag 17 januari 2021 om 23 uur. De 
voorrang vervalt als je deze periode niet respecteert.  
2. broers en zussen schrijven in de Cirkel in van maandag 1 februari 2021 om 9 uur tot vrijdag 26 februari 2021 om 18 uur en 
bij voorkeur in de voormiddagen op het secretariaat. 
 
Andere kinderen - geen voorrangsgroepen:  
Vanaf 1 maart 2021 (9.00 uur) kunnen alle andere kinderen aangemeld worden. Deze algemene aanmeldingsperiode eindigt 
op woensdag 31 maart 2021 om 23.00 uur.  
Kinderen die dan niet aangemeld zijn, zullen pas vanaf 1 juni 2021 kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is 
voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.  
 

KWARTIERLEZEN 

Elke vrijdag na de middagpauze baadt de school in een waas van stilte. Iedereen op school duikt dan 
gedurende een kwartier met zijn neus in een boek. Je leest het goed: iedereen, alle kinderen en alle 
volwassenen, nemen een boek. Samen lezen geeft zin om van lezen een gewoonte te maken. In hun eigen 
klaslokaal mogen de leerlingen een knusse plek kiezen om zich te nestelen. 

 

      
 

Bij leesbevordering draait alles om leesplezier en leesfrequentie. Wij verankeren een leesbeleid in ons 
schoolproject. We beperken de kansen tot lezen niet tot vrijblijvende momenten buiten de lesuren. We 
kiezen er als school voor om elke week 15 minuten vrij te lezen en dit met de volledige school te integreren 
in de lestijd. Een wekelijks leesritueel van een kwartier krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen 
enorm op. In de kleuterklassen gaan de leerkrachten op hetzelfde moment voorlezen. Natuurlijk zijn 
ouders de belangrijkste motor om kinderen te motiveren om te lezen. Zet die leesmicrobe thuis maar goed 
verder! 
 
 



H6: STUDIEKEUZE 

Juffen Nena en Sofie zijn dit trimester druk in de weer met de studie-oriëntering van de zesdeklassers. Na 
de basisschool gaat er immers een nieuwe wereld open voor onze leerlingen.  
De leerkrachten geven zelf duidelijke informatie en beantwoorden alle vragen van de leerlingen. 
Sommigen hebben al een oudere broer of zus in het secundair onderwijs, andere leerlingen zijn alleen of 
zijn de oudsten van het gezin. Dat is een heel verschil.  
Na onderzoek merken we dat de leerlingen van de Cirkel goed voorbereid zijn voor de nieuwe stap in hun 
schoolloopbaan en dat ze vol vertrouwen stevig staan en hoge slaagkansen hebben in het middelbaar. 
Het studiekeuzetraject omvat verschillende stappen: 

 informatie van de juffen 
 interessetest op PC 
 proef- en schoolkeuze van de leerling 
 proef- en schoolkeuze van de ouders 
 kennismakingslesje Latijn en Grieks 
 bespreking van de proefkeuze tijdens een MDO (multidisciplinair onderzoek) met het schoolteam 

en het CLB 
 PowerPointpresentatie van het CLB over het S.O. (secundair onderwijs), verduidelijkt  door de 

juffen 
 online (of telefonisch) oudercontact met de juffen op donderdag 17 december (of in die week) 
 zoektocht naar de nieuwe school en aanmeldingen/inschrijvingen, b.v. via de volgende websites 

met heel wat nuttige informatie:  
• www.onderwijskiezer.be    
• www.vanbasisnaarsecundair.be 

 mogelijkheid om het CLB online te contacteren om de studiekeuze te bespreken. Ons CLB-anker 
Dirk Janssens  kan je bereiken via mail janssensd@clbnwb.be of via telefoon 0490 442 854; met 
algemene vragen kan je ook steeds terecht bij de CLB-chat: www.clbchat.be  

Wij wensen onze kinderen alvast veel succes toe in het secundair onderwijs! Natuurlijk eerst nog goed 
bijleren en goed genieten in het zesde leerjaar op de zolder.  

Ter verduidelijking: 
 De meeste secundaire scholen bieden filmpjes of online-gesprekken aan ter kennismaking met 

toekomstige leerlingen. De gemeente zal geen studiekeuzebeurs organiseren in de maand  
                    januari 2021. Probeer goed op de hoogte te zijn van de verschillende aanmeldings-en                           
                    inschrijvingsprocedures! Het is uiterst belangrijk om de timing strikt op te volgen. 

 Juf Veronique liet H6 op donderdag 10 december kennismaken met onze Romeinse roots en 
met wat we zoal kunnen opsteken van de Grieken. Deze initiatieles klassieke talen is niet alleen 
interessant voor de leerlingen die aan de optie Latijn denken, het is zeker ook bedoeld als een 
vorming voor alle leerlingen. Wist je dat iedereen na afloop zijn naam met Griekse letters kon 
schrijven? 

 

     
 

 
 

            
        
 
 
 
 
                                 
 



KNUTSELEN VOOR KERST IN DE OPVANG 
 

            
In het kader van de ‘Warmste Week’ hebben we in verschillende klassen kerstwensen geschreven en 
kerstkaarten getekend voor de bewoners van WZC Den Bogaet. 
 

H1: WEEKBELONING - KERSTBOOMVERSIEREN 
"De weekbeloning van Taakspel was een echte kerstboom in de klas. Die hebben we samen PRACHTIG 
versierd !!!" 
Kijk maar op de foto’s ...  
 

     
 

Het Ministerie van gevonden voorwerpen 
Het Ministerie van Verloren Voorwerpen heeft ook een afdeling in de Cirkel. 
Deze bevindt zich onder het afdak naast de deur van de gang naar het secretariaat. 
Je vindt er een bak met verloren doosjes en flessen, alsook een draad met verloren kledingstukken. 
Op het einde van deze maand (dus voor de kerstvakantie) zullen de bak en de draad geledigd worden, dus wees 
er snel bij om je kind te laten nakijken of er iets van hem of haar bij ligt. Eventueel vraag je aan de persoon aan het 
poortje om even binnen te mogen om zelf te gaan kijken als ouder. 
Nog makkelijker als alle spullen van naam worden voorzien ;-) 
 

          



CIRKELONTBIJT OP 31 JANUARI 2021 

 

       
 
DANKJEWEL!!!! 
 
Dank voor de aankoop van een kerstroos. We bestelden reeds twee microfoons zodat de leerlingen zich 
creatief kunnen uitleven. Paste het niet om de school met een kerstroos te sponsoren, dan is elke gift op 
onze schoolrekening van harte welkom. Met mededeling ‘gift de Cirkel’ kan je vanaf €1 vrijblijvend een 
storting doen op BE32 7340 3934 2502. Elke euro gaat naar de kinderen, onze focus ligt momenteel op 
de speelplaats. 
Met de opbrengst van Trooper installeerden we een eindje klimmuur. 

   
Je mag steeds aan ons denken bij je online-aankopen. 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! 
 



VAKANTIETIP VAN HET CC STOMBEEK 
 

  

VOORLOPIG BLIJFT HET ZWEMBAD GESLOTEN! 

Voorlopig blijft het gemeentelijk zwembad nog gesloten omwille van bijkomende herstellingswerken. 
We wachten nog op de startdatum en houden jullie op de hoogte! 
 

KERSTBEZINNING IN KLASBUBBEL 

De laatste dag van het eerste trimester begint met een kerstviering in de klas. We kunnen niet met de hele 
school naar de kerk. Rond de gebedshoek maken we er in elke klas een mooi moment van.  
We proberen tijdens de bezinning ook een schoolmoment te integreren. Via Teams zullen we samen op 
een afgesproken moment een lied zingen: “Midden in de winternacht”.  
Kerstmis vieren betekent luisteren naar elkaar en naar mensen die God laten geboren worden in mensen 
voor wie er geen plaats meer was in de herberg. 

 
                                                                  

Geniet van een gezellige kerstvakantie in jullie gezinsbubbel! 
 
 
 
 
 
 

 


