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Nieuwe quarantaineregels
Op woensdag 26 januari kon iedereen in het journaal van 19 uur horen dat de quarantaineregels voor kinderen van
de basisschool gewijzigd zijn.
Dit is een bondig overzicht:
✓ Besmette leerlingen en kleuters moeten in quarantaine. Als kinderen besmet zijn, blijven ze dus thuis.
✓ Ook als een kind symptomen heeft, blijft het thuis.
En in het algemeen blijft een ziek kind thuis.
✓ Wie een hoog risico contact heeft binnen het gezin, mag naar school komen. Wel enkel naar school en niet naar
hobby’s, enz.
✓ Een zelftest blijft aanbevolen.
✓ De nieuwe quarantaine regels gaan in vanaf 27 januari.
Aanvullend: enkel voor personeelsleden zijn er gratis zelftesten op school.
Plots afscheid
We hebben meester Mats in de Cirkel leren kennen als een fijne collega. Hij gaf L.O. (lichamelijke opvoeding) in alle
klassen en stond één dag per week in H3. Ondertussen zijn we blij dat juf Annelies na haar bevallingsverlof opnieuw
halftijds komt werken. We kregen de boodschap dat Mats ervoor kiest om voltijds L.O. te geven in een andere
school. Vrijdag 28 januari is het zijn laatste werkdag bij ons. We willen hem natuurlijk bedanken voor zijn
enthousiaste samenwerking en gedreven aanpak in alle klassen.

We blijven niet bij de pakken zitten en hebben een nieuwe verdeling van de turnuren gemaakt. Juf Britt heeft een
diploma van L.O.-leerkracht op zak en studeert momenteel nog bij voor leerkracht lagere school. Juffen Annelies en
Britt zullen samen alle L.O.-uren verdelen. Annelies werkt elke donderdag en vrijdag; en één woensdag op twee. Britt
staat op maandag is H3 en op vrijdag in H6; op de andere dagen geeft ze L.O. of werkt ze als zorgleerkracht.
Het zorgteam bestaat uit zorgcoördinator juf Ann en zorgleerkrachten Annelies en Britt. We zijn nog naarstig op zoek
naar een nieuwe collega om mee te werken binnen het zorgteam.

H1: Diep in de zee
We maakten eerst de zee. Daarna fantaseerden we over verschillende waterwezens. En zo werkten we samen aan
dit werkstuk !

Pierebad
Lago Pierebad: “Voor het instructiebad is de herstelling nog bezig en loopt langer uit dan verwacht. Ondertussen is
elke klas van de tweede en derde graad al eens gaan zwemmen.
Vanaf 1 maart zou het instructiebad terug openen, waarschijnlijk zullen we na de krokusvakantie gaan zwemmen
met de eerste graad.
Save the date: zaterdagnamiddag 19 maart 2022
Een ‘gewoon’ schoolfeest is nog niet aan de orde in deze coronatijden en het is sowieso geen goed idee om dit
trimester veel mensen van verschillende generaties binnen samen te brengen.
Toch willen we onze leerlingen, gezinnen en familie een aangename activiteit aanbieden. Het schoolteam werkt
samen met de ouderraad een mooie wandeling uit en stilletjes hopen we dat het lentezonnetje van de partij zal zijn.
Doe jij ook mee?
Welkom in onze cirkel
Scholen kunnen in deze fase van de coronacrisis geen traditionele opendeurdag organiseren. Mond-aanmondreclame werkt het best. Ken jij gezinnen met een baby van geboortejaar 2020 of een kleuter die een (andere)
school zoekt, gelieve dan volgende boodschap mee te geven:
Buiten de schooluren en op afspraak kan je kennismaken met dé knusse dorpsschool van Humbeek. Heb jij een kindje
dat geboren is in 2020, neem dan snel contact op met het secretariaat van de basisschool: secretariaat@vbsdecirkel.be of 02 269 39 41.
Naast nieuwe peutertjes (van 2020) hebben we ook nog plaats voor enkele kleuters van de geboortejaren 2019, 2018
en 2017.
Zowel de aanmeldingen als de inschrijvingen verlopen digitaal. Onze secretaresse juf Dominique kan je alle uitleg
geven.
Hopelijk maak jij binnenkort ook deel uit van deze warme schoolgemeenschap!
Uit naam van het hele schoolteam VAN HARTE WELKOM!

Ook dit nog: al onze leerlingen, hun ouders, oud-leerlingen, personeelsleden en sympathisanten van de Cirkel kunnen
getuigen over het reilen en zeilen in deze school. Probeer hen in Humbeek aan te spreken en ontdek zo de echte
verhalen om tot goed onderwijs te komen. De Cirkel is een plek waar elk kind de kans krijgt om te groeien!
Jouw kind is welkom in onze warme 'cirkel'.
Deze brochure mag je digitaal delen!

Op 11 januari werden de jarigen van december gevierd. Er werd voor hen gezongen en gedanst. De jarigen genoten
van hun momentje.

Dinsdag 1 februari
H3
Donderdag 3 februari
H5
Donderdag 3 februari
H4
Vrijdag 4 februari
Ganse school
Dinsdag 8 februari
H4
Donderdag 10 februari
H6
Donderdag 10 februari
H1.H3,H5,H2,H4
Dinsdag 15 februari
H3
Donderdag 17 februari
H5
Dinsdag 22 februari
H4
Donderdag 24 februari
H6
Maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart
Flyer
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Het MOT: Atelier verlichting
viering jarigen van januari
zwemmen
zwemmen
bibliotheek bezoek
zwemmen
zwemmen
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Krokusvakantie

