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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 
 

 We staan aan het begin van de herfstvakantie. 
Een week vakantie 
midden in de herfst. 
Tijd voor een boswandeling, 
tijd voor een kerkhofbezoek.                                                                                           
  
Stilstaan bij onze overledenen, 
de mooie momenten en de trieste momenten, 
alle momenten 
waard om te herinneren. 
  
Wij denken aan alle mensen 
die tijdens deze allerheiligenperiode iemand missen. 
Laat hen de moed niet verliezen 
om van hun leven telkens opnieuw  
een venster naar een hoopvolle toekomst te maken.    
 

                                                  
  
Gevonden voorwerpen 
Het Ministerie van Verloren Voorwerpen heeft ook een afdeling geopend in De Cirkel. 
Deze bevindt zich onder het afdak naast de deur van de gang naar het secretariaat. 
Je vindt op de vensterbank verloren doosjes en flessen, alsook een draad met verloren kledingstukken. Op 10 
november maken we de vensterbank en de draad leeg, dus wees er snel bij indien je kind iets verloren heeft. 
 

Wapenstilstand 
Op donderdag 11 november 2021 wordt de wapenstilstand 1918 overal herdacht. Ook het gemeentebestuur van 
Grimbergen zal aan deze historische gebeurtenis die dag traditioneel aandacht schenken en hulde brengen aan de 
plaatselijke gesneuvelden van de beide wereldoorlogen. Dankzij moed en zelfopoffering tijdens de oorlog kunnen wij 
nu opgroeien in een regio waar vrede heerst. De gemeente wil de impact ervan vandaag de dag duidelijk maken aan 
de jongere generaties en samen hopen dat de slogan 'nooit meer oorlog" een doel op zich wordt. 
De gemeente hoopt, zoals ieder jaar, dan ook opnieuw te kunnen rekenen op de medewerking van de scholen en de 
verenigingen in onze gemeente om deel te nemen aan de plechtigheden op één van de vijf locaties. 
Dit is het programma voor Humbeek: 

10.00 uur Liturgische viering in de Sint-Rumolduskerk 
10.30 uur Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden in de Kerkstraat 
11.15 uur Receptie in het RE-MI centrum 

Wij willen onze leerlingen uitnodigen om naar de herdenking te komen samen met het gezin of met een volwassen 
begeleider. 



Ter info: dit jaar is er een extra tentoonstelling. In de feestzaal van Borcht wordt het 75-jarig bestaan van het 
gedenkteken gevierd met een kleine overzichtstentoonstelling.  
 

                                                                                                                
Onthoud ook dat er op vrijdag 12 november geen school is. Er is wel opvang als je tijdig ingeschreven hebt bij juf 
Dominique. 
 
Eetfestijn  
Het team van de ouderraad leverde vorig weekend, samen met het voltallige schoolteam, een fantastische 
inspanning om lekkere borden te serveren in het POC en de take out-pakketten heerlijk te vullen! 
Dank aan de vele handen die het werk licht maakten, zeker aan het kernteam ‘eetfestijn’ van de ouderraad. 
Knap gedaan! Er was ook een gezellige werksfeer. 
 
Kon je niet deelnemen aan het eetfestijn en wens je de school te steunen, dan kan je een vrijblijvende gift 
storten op de schoolrekening: BE32 7340 3934 2502, mededeling ‘gift de Cirkel’. Ook het kleinste bedrag 
doet ons plezier en we besteden alle centjes aan de kinderen. 
 

 
 
Op het podium 
Na de herfstvakantie zetten we de jarigen van oktober in de bloemetjes, dat deden we in het begin van de 
maand ook met de jarigen van deze zomer. Een feestelijk moment voor alle kinderen! Met de hele school 
zongen we een verjaardagslied. 
Op vrijdag 22 oktober kwam iedereen die tijdens het weekend naar de jeugdbeweging gaan,  in uniform naar 
school. Wat een gezellige bende, want elke jeugdbeweging is tof! 

                                               



Coronamaatregelen 
Vanaf 8 november dragen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs opnieuw een mondmasker. 
Binnen mag het mondmasker alleen af als de leerlingen stil zitten, op voldoende afstand van elkaar en in een goed 
geventileerde ruimte. Buiten mag het af als er geen intensieve fysieke contacten zijn. 

 
Vanuit onze preventiedienst vragen we aan de ouders om op het schoolterrein een mondmasker te dragen.  

                               
Om besmettingen op school tegen te gaan, blijft het belangrijk om je eigen kind goed op te volgen. Als   
ouder ken jij je kind het best en bij symptomen laat je het testen. Pobeer er steeds aan te denken om het 
resultaat te mailen naar ons secretariaat. 
Samen staan we sterker om het virus uit de school te houden.  

 
 
 

De voorbije maand was er weer heel wat te doen op school. Zo ging H1 naar het bos, in de herfst is daar veel te zien 
en te beleven. Ze verzamelden allerlei blaadjes, nootjes, eikeltjes, takjes en zelfs stekelige bolsters van de kastanje. 
Die gebruikten ze om een minibosje in hun kijkdoos te maken.    
                        

            
 
Van maandag 4 oktober tot vrijdag 8 oktober gingen de zesdeklassers  samen met juf Sofie en juf Britt op ruimtereis 
naar het Euro Space Center in Transinne. Het werd voor hen een week om nooit te vergeten. 
 

                                              
 



H5 fietste dan weer op 8 oktober naar de Plantentuin in Meise en kreeg daar een zeer interessante rondleiding.   
 

          
 
H1 en H2 gingen op 12 oktober genieten van het figurentheater ’Pjotr en Wolfski’  in De Maan te Mechelen. Dit stuk 
is gebaseerd op het bekende muzikaal sprookje ‘Peter en de wolf’. 
 

                                                      
 
 
Op woensdagnamiddag 13 oktober mochten de kinderen van de naschoolse opvang genieten van de playmobiel.   
 
 

                                               
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Maandag 1 tot zondag 7 november  ganse school    herfstvakantie 

woensdag 10 november        lagere school  rapport 

donderdag 11 november   ganse school  Wapenstilstand 

vrijdag 12 november    ganse school  facultatieve verlofdag 

dinsdag 16 november    H2   Het MOT- Atelier ‘Brood’ 

maandag 22 tot vrijdag 26 november  ganse school  voorleesweek 

donderdag 25 november    H6     Bib 

woensdag 1 december    ganse school  Sint op school 
 

 Gemeente Grimbergen vraagt ons volgende flyers te verspreiden: 

 

   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


