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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. 
 

VAN DE REDACTIE 

   

Tijdens de eerste schoolweek lanceerden we het nieuwe pastoraal jaarthema ‘Als bomen vertellen, de kracht van 
verbinden’. De eerste vrijdag ging de hele school naar de Sint-Rumolduskerk voor de startviering met pater Johan. Voor 
hem was dit het begin van zijn feestweekend (jarig en jubileum van 25 jaar priester).  

Elke maand staat een ‘ingebeelde’ boom centraal, zoals een wensboom. Wist je dat dit de lievelingsbomen zijn van het  
schoolteam:  eik, berk, kerselaar of Japanse kerselaar, beuk, catalpa of trompetboom, dennenboom, ‘kerstboom’, 
palmboom en plataan. En natuurlijk ook de lindeboom! Op de kleuterspeelplaats staat onze prachtige lindeboom, het 
symbool van vriendschap. De hartvormige bladeren hebben zeker bijgedragen aan deze symbolische betekenis. Dit 
schooljaar zullen we onze enige boom op de speelplaats benutten voor de muzische zichtbaarheid. Elke maand zal één 
klas hem versieren: 10 klassen voor 10 maanden. In september ging de tweede kleuterklas al creatief aan het werk. Zo 
mooi!  

We wensen dat velen binnen de schoolgemeenschap de Cirkel dit schooljaar mooie vriendschappen sluiten, jong en 
oud(er). 

 
 
 

Op 9 september deden we een vlotte evacuatieoefening met preventieadviseur Dorien. Deze evacuatie was 
aangekondigd en verliep snel. Alles voor de veiligheid van onze kinderen! 
 
In H6 maken we gebruik van Bednet (of synchroon internetonderwijs). Een mooie oplossing voor iedereen, zowel 
voor de leerling die thuis les volgt als voor de hele klas! 
 
De tweede schoolweek sloten we op vrijdagnamiddag af met een overheerlijk ijsje ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van juf Goele. Wat een verrassing! 
 
Op maandag 13 september startte de ouderraad zijn werkjaar. We vergaderden coronaproof en dus buiten. 
Natuurlijk stond het eetfestijn van 23-24 oktober op de agenda. Zie verder. 
 



De schoolomgeving is een bron van informatie. Zowel HB als H5 maakten al leerwandelingen in september. We 
namen met twee personeelsleden deel aan de cursus ‘experimental learning’ en ‘imaginative education’ binnen een 
‘outdoor kader’. De cursus werd in Athene gegeven, een culturele toplocatie! 
 
De tweede graad ging op boerderijklassen in Gijzenzele. Elk kind kon veel bijleren tijdens deze gezellige driedaagse 
in de Vierhoekhoeve: boter en choco maken, kenmerken van de boerderijdieren leren, helpen met voederen, 
melken van de koeien, een ritje maken met tractor en kar, brood bakken, aardappelen rooien, … en kennismaken 
met allerlei boerderijtaken! De kinderen beleefden veel boerderijplezier en ook de klasgroepen van H3 en H4 
werden gevormd. 

 
 
De hele maand september hadden we te kampen met afwezigheden bij het team van de opvang. Ondertussen 
kunnen we de avondstudie opnieuw organiseren voor de vrijwillige leerlingen van H3 tot H6. De studie loopt van 
15.45 tot 16.45 uur. Om de concentratie te bewaren voorzien we slechts één uitstapmoment tussendoor, om 16.15. 
Elk kind dat na 16 uur nog op school is, betaalt voor de opvang (en op woensdag is dit vanaf 13 uur). 
 
Woensdag 22 september hadden de leerkrachten de eerste pedagogische studiedag en de kinderen een vrije dag. 
De leerkrachten zetten stapjes vooruit in de digitalisering. Ze knutselden aan het kindvolgsysteem en aan het 
rapport. Op het einde van die week kwam de schoolfotograaf langs. De oud-leerlingen van H6 hadden hun uitgesteld 
Vormsel tijdens het weekend.  
 
H6 ging naar de bibliotheek in Humbeek. Lezen is plezant! 
 
De typcursus Typ-10 is voor vrijwilligers van H5 gestart. Alle kinderen die dit wensen, kunnen gratis blind leren 
typen. De lessenreeks van 10 lessen loopt vanaf woensdagnamiddag 29 september tot 8 december. Juf Nathalie 
motiveert de kinderen als de beste. 
 



Op de ‘Dag van de sportclub’ zagen we aan de kleurrijke sportkledij hoe sportief 
onze leerlingen wel zijn! Op maandag 26 september deed de lagere school een 
scholenloop op de atletiekpiste en op vrijdag deden de kleuters een veldloop op 
het grasveld. Hup met de beentjes! Meester Mats deelde een lekker appeltje uit 
na de inspanning. 
 
Deze week zijn de zesdeklassers op ruimteklassen in Transinne. 
 
Ignatiaanse pedagogie 
500 jaar geleden werd Ignatius van Loyola tijdens de slag om Pamplona door een 
kanonskogel geraakt. Zijn been lag in puin. Op zijn ziekbed deed Ignatius door de 
bijbel te lezen een ontdekking die zijn leven volledig op z’n kop zette. De ridder 
die een religieuze orde sticht, wat een bekering. Eventueel kan je hierover een 
animatiefilmpje bekijken op de website 
https://www.jezuieten.org/ignatius500jaar/ naar aanleiding van dit jubileum. 

Vandaag is het de ‘Dag van de leerkracht’. De ouderraad verraste ons met lekkere snoepjes in het leraarslokaal! 

Sinds dit schooljaar werken we met het digitale platform Infomat. We hopen dat we met onze mails iedereen 
kunnen bereiken. In september zou er minstens één schoolmail in je mailbox moeten zitten en deze week ontvangt 
iedereen de eerste schoolrekening. Gelieve te mailen naar juf Dominique secretariaat@vbs-decirkel.be als je hierbij 
problemen ondervindt. Dank voor je medewerking! 

 
 
 
 
donderdag 7 oktober  H4   CLB medisch onderzoek op school 

vrijdag 8 oktober   H5   Plantentuin Meise  

zaterdag 9 oktober   H3, H4   (uitgestelde) eerste communie 

maandag 11 oktober   allen  facultatieve verlofdag 

week van 12 oktober   allen  opstart van de leerlingenraad 

dinsdag 12 oktober   H6   CLB medisch onderzoek in Vilvoorde 

dinsdag 12 oktober   H1, H2   de Maan ‘Pjotr en Wolfski’ in Mechelen 

woensdag 13 oktober   opvang  Playmobiel  

vrijdag 15 oktober  H1   CLB medisch onderzoek op school 

vrijdag 15 oktober   H5   CLB vaccinatie op school 

vrijdag 22 oktober  allen  Dag van de jeugdbeweging 

zaterdag 23 oktober   allen  Eetfestijn in POC EAT IN & TAKE OUT 

zondag 24 oktober   allen  Eetfestijn TAKE OUT 

donderdag 28 oktober   H5   naar de bib in Humbeek  
 
 
EETFESTIJN ouderraad de Cirkel 

Kom je ook lekker eten op ons jaarlijks eetfestijn? Reserveer je tafel in het POC of bestel je take away 
menu! Smakelijk! 

https://forms.gle/mCS6jKs4Ju2671sX6 
 



 


