
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 6: 02-01-2021 

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. 

 

 
Onze wens is dat je minstens elke dag ... 

één fijn moment mag beleven 
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip 

iets schoons, iets goeds, iemand in wie je vertrouwen stelt 
iets dat je boeit, iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt 

waarbij je gaat zingen, danken en durven 
iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet. 

 
Onze wens is ... 

dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent 
in wie je vertrouwen stelt bij wie je thuis kunt zijn. 

 
Onze wens is ... 

dat je minstens één mens gelukkig mag maken 
door je verschijning, je spreken, je luisteren en je goedheid, je aanwezigheid, je vriendschap ... 

Het schoolteam van de Cirkel staat elke dag klaar voor elke leerling! 
We wensen iedereen een gezond, hoopvol en plezant 2021. 

 

HET TWEEDE TRIMESTER BEGINT OP 4 JANUARI … 

voor alle leerlingen van de basisschool, zowel kleuters als leerlingen van de lagere school, behalve voor 
gezinnen die naar het buitenland gingen en uit een rode zone terugkeerden en hun verplichte 
quarantaine nog uitzitten. Om de gezondheid van alle leerlingen en personeelsleden te garanderen, 
benadrukken we dat wie terugkomt uit een rode zone, niet toegelaten wordt tot de school tot de 
quarantaineperiode beëindigd is. 

Als jij met je gezin nog in quarantaine bent, gelieve de school 
dan onmiddellijk te mailen secretariaat@vbs-decirkel.be of op 
maandagochtend naar juf Dominique van het secretariaat te 
bellen. Je bezorgt ons deze informatie: naam en klas van je kind, 
startdatum van de quarantaine en vermoedelijke einddatum 
van de quarantaine. 

Dank om je verantwoordelijkheid op te nemen! 

Ook dit nog: Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 
12+) hoeven geen mondmasker te dragen. 

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


 

AANMELDINGEN VOOR BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN VAN DEZELFDE LEEFEENHEID 

Alle ouders kunnen vanaf maandag 4 januari 2021 om 9 uur via de website:  
https://grimbergen.aanmelden.in een broer of zus aanmelden.  
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.  

 

HET ZWEMBAD BLIJFT GESLOTEN! 

De gemeente liet ons weten dat het Pierebad tot eind mei gesloten zal blijven. Juf Annelies blijft de 
‘droge’ lessen lichamelijke opvoeding actief organiseren. 
 

CIRKELONTBIJT OP 31 JANUARI 2021 
 

 
 

https://grimbergen.aanmelden.in/

