
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 9: 02-04-2021 

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. 
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Werken in de Dorpsstraat – residentie Humbeke 
 
Na het afbreken van drie woningen zullen er op het einde van de maand april nog twee verdwijnen.  

Vandaag start voor de bouw ook een week verlof en dan volgt een archeologisch onderzoek op de site. 
Dit is verplicht bij grote bouwwerken. Tijdens de drie weken afwezigheid van de leerlingen gebeurde er 
dus weinig.  

We mogen in de week van 19 april en op het einde van april opnieuw meer lawaai en hinder verwachten. 
We doen ons best om ieders veiligheid, zeker die van de kinderen, goed op te volgen! 

week 19/04/2021 – 23/04/2021: start beschoeiingswerken 

- secanspalenwand aan scheimuur Dorpsstraat 39 

- hoogfrequent intrillen van stalen profielen berlinerwand aan voetpad Dorpsstraat 41 t.e.m. 47. 

week 26/04/2021 – 30/04/2021: einde beschoeiingswerken fase 1 + opstart grondwaterverlaging & 
mogelijk laatste fase afbraakwerken -> indien dit doorgaat wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor 
afsluiten van de Dorpsstraat gedurende die week. 

In de maand mei 2021 staat de uitgraving van de bouwput momenteel gepland met gedurende een 2 à 
3-tal weken veel werfverkeer i.f.v. het afvoeren van de uitgegraven grond. 

http://www.vbs-decirkel.be/


Nationale Pyjamadag in de Cirkel 
 
Een Grimbergse studente en oud-leerlinge van Ruusbroec, Charlotte Schürmann, heeft een vraag voor jullie:  
“Hallo! Wij zijn studenten van de KU Leuven die zich willen inzetten voor een betere toekomst door samen te werken 
met 180 Degrees Consulting Leuven. In het kader van ons project hebben wij een bevraging opgemaakt: ‘Doet de 
Nationale Pyjamadag een belletje rinkelen? Of heb je er nog nooit van gehoord? Vertel het ons in deze korte survey 
van slechts 2 minuten door te klikken op onderstaande link!’  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-
JtcC961BIlz6Z8PLQIEZW7Wk3W31OCim9YxWg1INymA8w/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
We willen benadrukken dat jouw gegevens 
strikt vertrouwelijk worden verzameld en in 
volledige anonimiteit zullen worden verwerkt. 
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden 
voor deze specifieke onderzoeksdoeleinden en 
derden zullen hier geen inkijk in hebben. Alvast 
bedankt!" 
 
Willen jullie Charlotte en haar team helpen?”  
 

 

Vacature in de naschoolse opvang 
 
Wij zoeken een toffe medewerker/medewerkster voor de periode na de schooluren. 
Je werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur, en op woensdag van 12 tot 17 uur. 
Tijdens de schoolvakanties ben je vrij. Je hebt een vaste collega in de opvang en ontmoet ook de leerkrachten van 
de school. 
Interesse: stuur een mail naar secretariaat@vbs-decirkel.be. Of telefoneer in de voormiddag naar 02 269 39 41.  
De kinderen kijken ernaar uit om je te leren kennen! 

Jaarlijkse wafelslag 
 
Steun de Cirkel met de aankoop van een doos vanillewafels, chocolade wafels, frangipanes, carré confiture en/of 
truffels. Lekkerrrrrr! 
De opbrengst gaat naar een afdekzeil voor de zandbak op de kleuterspeelplaats en buitenspelmateriaal voor de 
leerlingen. 
We verdelen de wafels op 19 mei aan de kerk. Onmiddellijk na de paasvakantie start de verkoop. Dnakjewel! 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-JtcC961BIlz6Z8PLQIEZW7Wk3W31OCim9YxWg1INymA8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-JtcC961BIlz6Z8PLQIEZW7Wk3W31OCim9YxWg1INymA8w/viewform?usp=sf_link


Paasvakantietip! 
 
 
In Grimbergen kan je van 4 tot 18 april een kindvriendelijke 
wandeling doen, georganiseerd door KWB Grimbergen. "De 
paashaas is verdwenen" is een zoektocht naar de paashaas. 
Onderweg kan je enkele QR-codes scannen en zo een 
aangepast verhaal beluisteren voor - 8 jarigen en + 8 jarigen, 
ingesproken door acteur Pieter Embrechts. Het wordt een 
knotsgekke luister-, zoek- en wandeltocht van ongeveer 5 km, 
buggy- en rolstoelvriendelijk. Stap jij ook mee?  

                                                           
We hopen jullie allemaal terug te zien op maandag 19 april 2021! 

 
 

 


