
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 8: 03-03-2021 

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. 
 

 

Werken in de Dorpsstraat 
 
Op initiatief van de school heeft juf Veronique met de heer Roosen (schepen van mobiliteit) en alle 
betrokkenen van het bouwproject ‘Humbeke’ samengezeten. De items i.v.m. de verkeersveiligheid van 
de leerlingen worden op 8 maart op de gemeenteraad besproken. Die dag starten de afbraakwerken in 
de Dorpsstraat. We geven jullie nu al de nodige informatie (en sturen later eventueel bij waar nodig). 
 Het bouwproces van de hele site ‘Humbeke’ zal twee jaar in beslag nemen. 
 Vanaf 8 maart worden drie huizen afgebroken in de Dorpsstraat (nrs. 45-47-49). Aansluitend 

wordt de kelder voor de ondergrondse parking uitgegraven en gegoten. Die ondergrondse parking 
zou kunnen klaar zijn tegen het bouwverlof.  

 Voor diegenen die vanuit de richting van de Rebus komen: ter hoogte van de strook waar die 
huizen afgebroken worden, zal het voetpad onderbroken zijn. Niet alleen de voetgangers, ook 
de fietsers zullen de straat moeten oversteken en langs het voetpad aan de kant van de school 
verder gaan. Indien je kind alleen naar school komt, oefen je dit vooraf best even samen met 
hem/haar. 

 De gemeente zal in de Dorpsstraat een parkeerverbod voorzien van huisnummer 22 t.e.m. 36. Dit 
is vanaf de crèche tot drie huizen voorbij de school. 

 Ter hoogte van de school en de crèche zal er een kiss & ride–zone ontstaan. Daar kunnen enkel 
ouders van de school (of andere brengers en afhalers) en ouders van de crèche voor enkele 
minuten parkeren. Gelieve slechts korte tijd op die plaatsen te staan, zodat veel ouders van deze 
strook gebruik van kunnen maken. 

 Wie met de auto komt, kan ook rond de kerk parkeren of voorbij huisnummer 36. We willen 
uitdrukkelijk de parking aan het POC aanraden, in de Meiskensbeekstraat.  Gebruik bij het 
oversteken in de Kerkstraat steeds een zebrapad. 
Vermits de af- en oprit van het bouwproject zich in Holbroek situeert, is de parking van de 
begraafplaats minder interessant. 

 De bouwheer kent de schooluren en belooft het werfverkeer ’s ochtends en ’s avonds tot een 
minimum te beperken.  

Een veilige verkeerssituatie in de Dorpsstraat vraagt de volle aandacht van alle volwassenen. Laten we 
allemaal met onze ogen meekijken in functie van de veiligheid van onze kinderen! 
 
 



H1: Een echt letterdiploma 
 
Op donderdag 11 februari kregen we een echt letterdiploma en we vierden een echt  letterfeest. 
Dat kwam omdat we onze 34ste en laatste letter hebben geleerd en omdat we al heel goed kunnen 
lezen. Knap hoor! 
De letterkoningin kwam ons diploma plechtig overhandigen. 
Ook onze ouders waren erbij via Teams. 
Wij zijn super fier en de juf apetrots;-)  
 

                               
  
 

           
 

 
 



Marit is geboren 
 
Juf Nele kreeg er begin februari een dochtertje bij. Marit is haar mooie naam. Het gezin is in de wolken. 
Proficiat aan de trotse ouders en aan grote zus Ada en grote broer Reinaart! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmeldingen geboortejaar 2019 
 
Ken je ouders met een kindje van geboortejaar 2019, dan is het nu tijd om aan te melden. We hebben 
in de Cirkel niet alleen plaatsen voor de jongste peuters van geboortejaar 2019, ook kleuters van 2018 
en 2017 zijn welkom.  
Aanmelden doe je op aanmelden.grimbergen.be 
 

                                                                  
 



Het ministerie van verloren voorwerpen 
 
Het ministerie van verloren en gevonden voorwerpen zal op het einde van deze maand (dus voor de 
Paasvakantie) de bak en de draad leegmaken. 
Wees er snel bij indien je kind iets verloren heeft.    
        
      
 
                                
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


