
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 10: 12-05-2021 

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. 
 

P 

 Het ruisen van wind in de bomen, 

het murmelen van kabbelend water, 

het ijle blauw van de hemel 

hoog en eindeloos boven mij, 

het grassprietje en de boterbloem 

de vlierbloesem en de berkenschors, 

de mier die een blaadje torst. 

 

Alles vertelt mij over U 

in grootsheid die zo groots is 

dat ze heel klein worden kan. 

Bénédicte Lemmelijn 
 

 

 
Schooljaar 2021-2022: vacature in de middag- en naschoolse opvang 
 
Wij zoeken een toffe medewerker/medewerkster om tijdens de middagpauze op de speelplaats 
toezicht te houden. Je doet dit steeds met een collega die ervaring heeft met dit werk. De 
middagpauze loopt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.20 tot 13.25 uur. 
 
Ook ’s avonds kan er nog een kracht bij. We zoeken ook naschools een 
medewerker/medewerkster. Of één persoon doet de twee shiften: middag en naschools.  
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 om vanaf 1 september 2021 deel uit te maken van schoolteam de Cirkel: 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! 
 



 

H1 naar het MOT 

Op donderdag 6 mei 2021 gingen we met de eerste klas naar het MOT. 

Daar leerden we waarvoor we water nodig hebben, waar dat water vandaan komt, hoe we dat water 
gebruiken. 

We gingen naar een waterput en merkten dat die heel diep was. Kwakje, de eend, ging dat voor ons eens 
meten. 

Daarna mochten we aan een echte waterput water scheppen: eerst met een emmer en een touw, dan 
met een putemmer, met een katrol, met een windas, een putwip en tenslotte met een pomp. 

Dat laatste ging natuurlijk het makkelijkst. 

En daarna moesten we dat water in emmers vervoeren, zonder te morsen. 

Moeilijk en zeer zwaar vonden we dat werkje. 

We beleefden een leerrijke en leuke namiddag! 

 

   
 



Verslag circus H1 
 
Onze maandbeloning van taakspel was een echt circusoptreden voor elkaar. 
Ons circus heette: “het circus 1”. 
Alle artiesten werkten mee aan een grandioze show onder leiding van de vele circusdirecteurs. 
Er waren grappige clowns, jongleurs, een echte goochelaar en assistent, wilde dieren met en zonder 
dierentemmer, danseressen, een skater, acrobaten die door een hoepel sprongen, acrobaten en ook een echt 
publiek. 
Daarvoor hadden we de banken in de klas mooi in een ronde arena gezet, net zoals in een echt circus. Super leuk! 
We hebben er samen erg van genoten … 
 

 
 

   
 
 



Het ministerie van Verloren Voorwerpen 

Het ministerie van Verloren Voorwerpen laat weten dat er een plaatsgebrek heerst op de vensterbank 
onder het afdak! 

Dat komt omdat er weer heel veel doosjes, drinkbussen en andere spullen te 
vinden zijn! 

Daarom zien we ons genoodzaakt om vanaf nu de voorwerpen zonder naam 
op het einde van elke week definitief weg te nemen!!! 

Dus alle verloren voorwerpen zonder naam worden onherroepelijk verwijderd 
en weggegooid in de kledingcontainer na één week … 

Gelieve snel een kijkje te nemen indien jullie thuis iets missen van deze spullen 
en zeker de naam van je kind op de voorwerpen te noteren (dan 
kunnen we ze steeds aan de eigenaar bezorgen, anders niet).  

 
 
Speelpleinwerking gemeente Grimbergen 
 
Sinds de paasvakantie is de gemeente overgeschakeld naar een nieuw inschrijvingsprogramma voor het 
speelplein. Inschrijven kan enkel wanneer je vooraf een account hebt aangemaakt 
op https://grimbergen.pleinkapitein.be   
Ook de  inschrijvingen voor de sportkampen van de gemeente Grimbergen zullen deze zomer via dit 
inschrijvingsprogramma verlopen. Let op: Het oude inschrijvingsprogramma (Grabbis) wordt niet meer 
gebruikt! 

 

 Nog vragen? Dienst Vrije Tijd/Jeugd, Prinsenstraat 22 – 1850 Grimbergen, 02/260 12 69 
piereman@grimbergen.be 



Vrije inschrijvingsperiode 
 
De vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen van start gaan op dinsdag 1 juni 2021 om 09.00 uur. 
De vrije plaatsen per school en per leerlingengroep zullen vóór dit tijdstip op de pagina "Vrije plaatsen" van de 
website https://grimbergen.aanmelden.in bekend worden gemaakt. 
Voor informatie bel of mail je naar de school: secretariaat@vbs-decirkel.be of 02 269 39 41. 

 

 
 

 
Volgende weken … 

 18/05  H3 + H4: CC Strombeek – Film Miniscule 2 (streaming) 
 

 20/05  H2: MOT – Atelier WASSEN 
 
 27/05  H5: MOT -  Atelier HEFBOMEN 

 
 28/05  H6: MOT -  Atelier SMEDEN 

 
 15/06  HB: TIVOLI Mechelen - wandeling 

                                 
19/05 Niet vergeten!!!!! De bestelde wafels ophalen aan de kerk van 11.30 u. -12.30 u. 
 



Data fietstrainingen en fietsexamens lagere school: 
 

Gelieve op onderstaande dagen de fiets en fietshelm mee te geven, 
                                 voor het fietsexamen van H6 ook een fluotop (fluohesje) voorzien. 
                                 Contoleer op voorhand of de fiets in orde is! 

 
• H1: 3/06 fietstraining                                          
 
• H2: 1/06 fietstraining                                       
                      8/06 fietsexamen 
 
• H3: 1/06 fietstraining 
 
• H4: 31/05 fietstraining  
                      07/06 fietsexamen 
 
• H5: 01/06 fietstraining 
 
• H6: 10/06 fietstraining 
                     14/06 fietsexamen 
 

                                                            Geniet van het verlengd weekend! 
 

 


