
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 7: 29-01-2021 

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. 
 

 
Als intro van dit Cirkel Nieuws laten we enkele foto’s spreken …  

Zowel de jongste kleuters als de oudste leerlingen vinden de octopus en het apenparcours een 
schot in de roos. Iedereen kan zich optimaal uitleven! H1 heeft het parcours plechtig geopend. 

 

 

       
 

       
 



Heel het parcours is opgebouwd in hout. Deze natuurlijke look wilden we op het grasveld behouden. 
De octopus heeft een achthoekig platform en de armen zijn 4 evenwichts- en 4 
behendigheidstoestellen van elk drie meter lang. Aansluitend op de octopus is een apenparcours 
van 12 meter gebouwd: 3 m schommelblokjes, 3 m spierbalken, een ronddraaiende paal en 
ronddraaiende buisjes. Plezier en beweging verzekerd. Als bonus en uit sympathie kregen we van 
de speelgoedbouwers een podium van 2 m op 1 m. Ideaal om de masked singers/dancers te laten 
optreden! 
 

 
 
 



VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG 

Elke schooldag begint om 8.45 uur in de Cirkel en stopt om 15.25 uur, op woensdag om 12 uur. Buiten die lestijden 
kan een kind op school terecht in de voor- en naschoolse opvang bij juffen Linda en Khadija. We zoeken nog steeds 
een collega in de dagelijkse voorschoolse opvang tussen 7 en 8.30 uur (of tussen 7.30 en 8.30 uur).  
De opvang op school is enkel betalend tussen 7 en 8 uur en tussen 16 en 18 uur. Dat is zo vastgelegd voor alle 
scholen in de gemeente Grimbergen. Voor die betaalde periodes scannen we de leerlingen via een label aan hun 
boekentas.  
We scannen de kinderen bij het naar buiten gaan aan het poortje en dit vanaf 16 uur. Dat betekent dat je kind op 
dat moment al 35 minuten naschools opgevangen is. Vanaf 16.01 uur betaal je dus € 0,90 per begonnen half uur. 
We kunnen er geen rekening mee houden dat je al 5 minuten in de Dorpsstraat vertoefde of dat je op een ander 
kind wacht dat naschoolse Franse of typles volgt. We scannen trouwens ook de leerlingen die uit de naschoolse 
lessen komen, want juf Khadija kent nog niet alle leerlingen van de school. Secretaresse juf Dominique rekent de 
leerlingen niet aan die uit een naschoolse les komen, behalve na een kwartier (b.v. Franse les vanaf 16.15 uur). 
Wens je niet te betalen voor een broer/zus dan kom je hem/haar voor 16 uur van de speelplaats halen en jullie 
wachten samen in de Dorpsstraat. 
Op woensdag is de opvang betalend tussen 13 en 18 uur. 
Er is niets veranderd. De afspraken staan zo ook in het schoolreglement. We vonden het nodig om dit nog even te 
verduidelijken, vermits we nu werken met een label aan de boekentas om te scannen. 

 
10 NIEUWE FIETSEN 

We konden 10 nieuwe fietsen aankopen voor de kleuters! We kregen 
subsidies via het verkeersproject van de provincie, steun van onze 
ouderraad en spaarden zelf ook centjes bij elkaar. In de Cirkel zetten 
we in op verkeersopvoeding en beweging!  

 

ONZE SCHOOL ZICHTBAAR IN HET STRAATBEELD  

Mocht je onze school niet vinden….ga dan opzoek naar de groene uil!  
Hij zal je steeds de laatste nieuwe info vertelllen.  

                                                              
SCHOOLBEZOEK OP AFSPRAAK 
 
We kunnen geen gewone opendeurdag organiseren omwille van corona. Toch willen we graag onze kleuterklassen 
vullen met verschillende nieuwe leerlingen. Vooral van geboortejaar 2019, 2018 en 2017 zoeken we nog veel 
kleuters. Ken je ouders die een klasje zoeken voor hun kind, vertel dan zelf ronduit over onze school.  Wil iemand 
de school bezoeken dan dienen ze een afspraak te maken via secretariaat@vbs-decirkel.be. Uitzonderlijk kunnen 
we op afspraak mensen ontvangen op zaterdag 6 februari tussen 10 en 14 uur. 
 



KLIMMUUR 

We zetten volop in op spelen en bewegen. Klimmen, klauteren is ohhh zo fijn. 

                         
H1: SCHILDEREN MET TOVERWATER 

We beschilderden een blad en daarna maakten we er met toverwater een tekening in. Hier zie je ons 
ijverig aan het werk. Echte kunstenaars of is het tovenaars ??? 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



H0: KLEUREN 
De peutertjes van de onthaalklas leren deze maand over de kleuren. Dankzij het boekje “klein wit visje” 
waren ze hier zeer snel mee weg. Ze speelden een toverspel, want de kleuren waren plots verdwenen. 
De diertjes waren verdrietig met hun doorschijnende kleur en ze maakten de waterdiertjes weer blij met 
die mooie felle kleuren . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNUTSELEN IN DE OPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG 
 

      
VOLGENDE MAAND … 
 

- Woensdag 3 februari: Pedagogische studiedag 
 

- Zaterdag 6 februari tussen 10 en 14 uur: Schoolbezoek op afspraak. 
Maak een afspraak via secretariaat@vbs-decirkel.be  

 
- Maandag 15 februari tot zondag 21 februari: Krokusvakantie 

 
 

 



AANMELDINGEN  

Alle ouders kunnen vanaf maandag 1 maart 2021 om 9 uur via de website:  
https://grimbergen.aanmelden.in een nieuwe leerling aanmelden. Deze algemene aanmeldingsperiode 
eindigt op woensdag 31 maart 2021 om 23.00 uur.  
 
 
INSCHRIJVINGSPROCEDURE: aanmeldingen en inschrijvingen 2021-2022 voor vbs de Cirkel te Humbeek 
Voor schooljaar 2021-2022 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem 
werken. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te 
schrijven. Het is uiterst belangrijk om de inschrijvingsprocedure strikt te volgen en de data niet uit het oog te verliezen.  
De aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor alle kinderen (die niet tot de voorrangsgroepen behoren zoals broers en zussen) 
start op 1 maart 2021. 

Je dient eerst digitaal aan te melden. Dit doe je op de website aanmelden.grimbergen.be bij de rubriek 
aanmelden:  
 van maandag 1 maart 2021 om 9.00 uur tot woensdag 31 maart 2021 om 23.00 uur  
 op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt.  
Mededeling van het resultaat: ten laatste op vrijdag 30 april 2021 om 16.00 uur.  
Inschrijven in de Cirkel (na aanmelding voor diegenen waaraan een plaats kon toegewezen worden):  
 van maandag 3 mei 2021 om 9.00 uur tot vrijdag 28 mei 2021 om 18.00 uur. In coronatijden verkrijg je de 

inschrijvingsdocumenten via mail van de school. Uitzonderlijk kan je op afspraak langskomen in de voormiddagen op het 
secretariaat van de Cirkel.  

Alle informatie omtrent de toewijzingen kan je nalezen op de website: https://grimbergen.aanmelden.in   
Met vragen kan je op het secretariaat van de school terecht via mail: secretariaat@vbsdecirkel.be of telefonisch 02 269 39 41.  
De vrije inschrijvingsperiode start op 01/06/2021. 
Geheugensteuntje  
Voorrangsgroepen: kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden van de Cirkel in januari.  
 
Andere kinderen - geen voorrangsgroepen:  
1. melden digitaal aan van maandag 1 maart 2021 om 9 uur tot woensdag 31 maart 2021 om 23 uur  
2. schrijven in de Cirkel in van maandag 3 mei 2021 om 9 uur tot vrijdag 28 mei 2021 om 18 uur en bij voorkeur in de voormiddagen op het secretariaat.  
  
Om basisschool de Cirkel te leren kennen, kan je uitzonderlijk en na afspraak langskomen tijdens het bezoekmoment op 
afspraak van zaterdag 6 februari 2021 van 10 tot 14 uur.  Mail voor een afspraakuur naar secretariaat@vbs-decirkel.be. 
Onze huidige leerlingen (en hun ouders) kunnen het best over onze schoolwerking getuigen. We raden dus alle toekomstige 
kleuters / leerlingen en hun ouders aan om ronduit onze huidige leerlingen (en hun ouders) te bevragen. 
 
Folder van de gemeente i.v.m. de aanmeldingen en inschrijvingen 

 



 
 


