Cirkel Nieuws, schooljaar 2021-2022, editie 4: 16-12-2021
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.
VAN DE REDACTIE

Oudercontacten digitaal

De jongste vijf klassen hadden deze week al oudercontact. In de week van 10 januari komen de andere klassen aan
de beurt: H2, H3, H4, H5 en H6.

Inschrijvingsprocedure: aanmeldingen en inschrijvingen 2022-2023 voor vbs de Cirkel te Humbeek

Voor schooljaar 2022-2023 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen met één centraal
aanmeldingssysteem werken. Het is uiterst belangrijk om de inschrijvingsprocedure strikt te volgen en de data niet
uit het oog te verliezen.
De aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor broers en zussen van een kind dat reeds in de Cirkel is ingeschreven is
vóór de start van de aanmeldingsperiode voor andere kinderen gepland. Enkel in die periode kunnen broers en
zussen van die voorrang genieten. Dit doe je op de website aanmelden.grimbergen.be bij de rubriek aanmelden:
- van maandag 10 januari 2022 om 9.00 uur tot maandag 24 januari 2022 om 10.00 uur
- op welke dag of uur je aanmeldt, is van geen belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt.
Ten laatste op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur zal je vernemen of jij je kind bij ons kan inschrijven.
Inschrijven in de Cirkel (na aanmelding):
-van maandag 7 februari 2022 om 09.00 uur tot vrijdag 25 februari 2022 om 18.00 uur. Organisatorisch gebeuren
deze inschrijvingen best in de voormiddagen op het secretariaat van de Cirkel, van 8 tot 12 uur. Waarschijnlijk enkel
digitaal of op papier omwille van de coronamaatregelen.
Alle informatie omtrent de aanmeldingen en inschrijvingen kan je nalezen op de website:
https://grimbergen.aanmelden.in
Met vragen kan je op het secretariaat van de school bij juf Dominique terecht (02 269 39 41) of via mail:
secretariaat@vbs-decirkel.be

Het ministerie van Verloren Voorwerpen

Het ministerie van Verloren Voorwerpen meldt ons dat er weer een overvolle lading verzameld ligt op de bekende
plaats : mutsen, eenzame handschoenen, sjaals en super veel doosjes zonder naam !
Daarom zien we ons genoodzaakt om op het einde van deze week de voorziene plaats leeg te maken.
Dus alle verloren voorwerpen die niet weg zijn tegen 17/12/2021, worden onherroepelijk verwijderd en weggegooid
in de kledingcontainer !!!
Gelieve snel eens een kijkje te gaan nemen aan/op de vensterbank onder het afdak…

Kerstkanjerbundel Plantyn
De kerstkanjerbundel is beschikbaar voor alle leerlingen in het lager onderwijs. Ook ouders kunnen deze
downloaden op onze website www.plantyn.com/kerstbundel.
Bovendien bevat elke kerstbundel een leuke kleurplaat waarmee de kinderen kans maken om een tof boek
te winnen. Een kerstcadeau van Plantyn ... 😉
Scholenmarkt van de Gemeente Grimbergen
Voor H5 en H6: scholenmarkt secundair onderwijs:
“Het college van burgemeester en schepenen heeft gezien de verstrengde coronamaatregelen beslist de
scholenmarkt van 12 januari 2022 te annuleren.
We zullen net zoals in 2021 een online alternatief op de gemeentelijke website plaatsen.
Van zodra de website aangepast is, bezorg we jullie een brief met meer informatie.”
Schoolfotograaf
Onze schoolfotograaf zet 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
Zwemmen
Het ziet ernaar uit dat we vanaf dinsdag 11 januari opnieuw kunnen gaan zwemmen in het Pierebad te
Strombeek-Bever. Hopelijk weten we dit definitief op maandag 10 januari.
Dinsdagnamiddag: H3 en H4 afwisselend (H3 start op dinsdag 11 januari).
Donderdagvoormiddag na de pauze: H1 en H2 afwisselend (H1 start op donderdag 13 januari).
Voor HC, H5 en H6 zijn er enkele zwembeurten in het derde trimester. Info volgt later.

Op 14 december werden de jarigen van november gevierd. Ze stonden op het podium te stralen terwijl de
leerlingen van alle klassen een lied voor de jarigen zongen en dansten. Zo fijn om de jarigen te zien genieten van hun
momentje.

Week 10 tot 14 januari
Dinsdag 11 januari
Donderdag 13 januari
Donderdag 13 januari
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Donderdag 20 januari
Dinsdag 25 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
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