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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 
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VAN DE REDACTIE 
 

Dan pas wordt het advent 
  
Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht. 
  
In de donkerte van die nachten 
ontsteken we elke week een kaars meer, 
de eerste op zondag 28 november, 
tot we de krans rond zijn 
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn                                                 
om Hem een thuis te geven. 
  
Als je merkt 
dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen 
voelbaar zijn, 
wordt het verlangen groot                                                                           
naar ‘anders’ en ‘beter’ 
- wacht niet af - 
  
Als je warmte uitstraalt, 
langzaam weer mens wordt, 
meer mens met 
de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop, 
dan wordt het Advent … 
                                                                                                           
Oudercontacten digitaal 
In de laatste week van dit trimester organiseren we voor de kleuter- en lagere school een digitaal oudercontact via 
Teams. Tijdens dit oudergesprek vertelt de juf/de meester je graag hoe wij jouw kind in de klas ervaren. Een 
wisselwerking over de bevindingen thuis is voor de school dan weer interessant. We hopen dan ook voor elk kind een 
gesprek te hebben. De uitnodigingsbrief voor het oudercontact gaat mee in de boekentas op 6 december. 
 
Schoolfotograaf 
Op vraag van enkelen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online: van 22 december 2021 t.e.m. 
10 januari 2022. 
Om te bestellen ga je naar de online bestelsite www.vdeonline.com 
LET OP: ben je niet meer in het bezit van de foto-ID om een online bestelling te plaatsen, wend je dan tot 
het secretariaat van de school voor 24 december 2021. 
 
Scholenmarkt van de Gemeente Grimbergen 
De scholenmarkt gaat dit schooljaar door op woensdag 12 januari 2022 in Den Douwe. Op die beurs stellen de 
secundaire scholen van de regio zich voor aan de leerlingen van het zesde en vijfde leerjaar en hun ouders. We vinden 
dit zeker een aanrader voor onze derde graad. Het blijft nog afwachten of de scholenbeurs fysiek kan plaatsvinden. 



 
 

 
 
 

In het begin van de maand werden de jarigen van oktober in de bloemetjes gezet.   Ze straalden op het podium 
terwijl de leerlingen van alle klassen een lied voor de jarigen brachten. Hun namen pronken op de verjaardagsboom. 
                        

         
                                                                     
De leerlingenraad ‘Ridders en prinsessen van de ronde tafel 2021-2022’ werd na de verkiezingen aan de leerlingen  
voorgesteld.      

    
 
Van maandag 22 tot vrijdag 26 november was het ‘Voorleesweek’. De leerlingen van H5 en H6 lazen voor aan de 
andere klassen. 

               



 
Geen kerstrozenverkoop in 2021.  
Omwille van de corona-crisis krijgen we vanuit de overheid de richtlijn om geen verkopen te organiseren. We 
moeten tijdens de maand december dus onze kerstrozenverkoop annuleren! 
 
Geen avondstudie meer in 2021 
Omwille van de corona-crisis moeten we de avondstudie sluiten.  
Een algemene vraag  omtrent de voor- en naschoolse opvang voor alle Grimbergse scholen: gelieve je kind ’s 
ochtends zo laat mogelijk naar school te brengen (liefst rond 8.30 uur) en zo snel mogelijk na schooltijd af te halen 
(liefst om 15.30 uur). 
 
 
 
  
 
Maandag 6 december      H3-H6    geen avondstudie  

Donderdag 9 december         H5-H6     expo-bezoek Cc Strombeek 

Donderdag 16 december   H5    bib 

Week van 20 december    ganse school  digitaal oudercontact 

Dinsdag 21 december    H3-H4   geen naschools Frans 

Donderdag 23 december   lagere school  rapport  

Donderdag 23 december   ganse school  oudercontact 

Vrijdag 24 december    ganse school  einde lesdag 12.20u 
 



Flyer van de Gemeente Grimbergen 


