
 

 

 

Cirkel Nieuws, schooljaar 2020-2021, editie 11: 24-06-2021 

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. 
 

Vanavond nemen we feestelijk afscheid van de zesdeklassers. Dit speciale moment vieren we feestelijk met de leerlingen (bijna 
oud-leerlingen), hun ouders, de juffen van H6 en de directrice.  

 

Afscheid nemen is naar mensen kijken en gelukkig 
beseffen wat zij voor jou betekend hebben, in jullie 
rugzak meenemen wat iedereen van dit schoolteam 
je gedurende 9 à 10 jaar heeft bijgebracht, in het 
bijzonder onthouden wat de juffen van het zesde 
leerjaar jullie wilden meegeven. Jullie kunnen met 
zelfvertrouwen naar jullie nieuwe school! Maak jullie 
dromen waar en blijf groots dromen … je leven lang! 

 
 

 
woensdag 30/06:  
 
de schooldag eindigt om 12 uur en  
die namiddag is er uitzonderlijk geen opvang! 
 

 
 

School gesloten op woensdag 30/06 om 12 uur.  
Gelieve je kind om 12 uur op te halen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Goed om weten: wij bezorgen je in bijlage drie documenten via het secretariaat:  
de schoolkalender 2021-2022, de onkostenraming en de schoolbenodigdheden voor elke klas van de lagere 
school.  
Zo heb je al een idee omtrent schoolvakanties, pedagogische studiedagen, … De schoolkalender kan je steeds 
raadplegen via de website www.vbs-decirkel.be. Altijd goed om tijdig te noteren! 
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Interesse om ‘binnenkort’ een leerling van de Cirkel te worden?  
 

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt (24/06/2021), hebben we nog enkele vrije 
plaatsen in onze school: 

➢ HO onthaalklas: 12 plaatsen (geboortejaar 2019) 
➢ HA eerste kleuterklas: 4 plaatsen (geboortejaar 2018) 
➢ HB tweede kleuterklas: 11 plaatsen (geboortejaar 2017) 
➢ H5 vijfde leerjaar: 3 plaatsen (geboortejaar 2011) 
➢ H6 zesde leerjaar: 4 plaatsen (geboortejaar 2010) 

Heb je interesse, stuur dan een mail met volgende informatie naar secretariaat@vbs-decirkel.be: naam van het kind, gewenste klas, rijksregisternummer 
kind, naar ouder(s), adres- en contactgegevens. 
 
Eventueel kan je ook voor andere klassen een aanvraag doen. Vermits we nog geen volledig zicht hebben op het leerlingenaantal van 2021-2022, komt er 
misschien nog een plaatsje vrij. 
Met vragen kan je op het secretariaat van de school terecht of via mail: secretariaat@vbs-decirkel.be   

 

Schooljaar 2021-2022: vacature in de middag- en naschoolse opvang 
Wij zoeken nog steeds een toffe medewerker/medewerkster om het team van de toezichters te versterken. Je kan 
dagelijks aan de slag van 12.15 tot 17.15 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! 

Volgend schooljaar … 
 

Nieuw op school 
Drie nieuwe leerkrachten komen het schoolteam 
versterken:  
- voor het tweede leerjaar mevrouw Mégane 

Lefevre 
- voor het vierde leerjaar mevrouw Marine Duysens 
- voor L.O. (interim van juf Annelies) en H3 op 

vrijdag de heer Mats Heyvaert.  
We kijken uit naar een hechte samenwerking. 
 
Welkom juf Mégane, juf Marine en meester Mats! 

 

Holiday F(or)EVER 
Meester Roger kan terecht gaan genieten van zijn pensioen, hij 
heeft het meer dan verdiend.  
40 schooljaren op de teller en elke ochtend 
met de vriendelijkste begroeting. Zowel 
leerlingen als collega’s wist hij aan te 
spreken en tot leren aan te zetten. We 
konden op hem rekenen bij elke vraag. 
Steeds was hij stipt en zijn klas was een 
pareltje: proper, ordelijk en met veel 
structuur. Een voorbeeld voor iedereen! 
Naast de dagelijkse lessen nam hij veel 
klassen mee op buiten- en binnenlandse 
reizen. We zijn bijzonder dankbaar dat we 
hem in ons midden hadden. Een monument 
verlaat de school!  

We wensen Roger, dé meester, samen 
met zijn echtgenote, het allerbeste, een goede gezondheid 
en veel geluk! 

Welkom opnieuw 
 
Al onze huidige leerlingen krijgen een stoeltje in het 
volgende leerjaar. Wens je om één of andere reden 
niet op school te blijven, gelieve ons dit dan ten laatste 
op woensdag 30 juni te melden via de eigen 
juf/meester of met een mail naar secretariaat@vbs-
decirkel.be. Anders breng je onze organisatie in de 
problemen of ontneem je andere kinderen een plek in 
onze school. 

 
 

Woensdag 01 september, om 8.45 uur: start van het 
nieuwe schooljaar 2021-2022 
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Oud-leerkracht Veerle De Neef start als zelfstandige. Ze gaat werken rond 
creatieve en kunstzinnige groeibegeleiding. Op de flyer die meegaat in bijlage 
vind je alle informatie.  
 
 

 

 


