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VAN DE REDACTIE 
 

Tijdens de krokusvakantie begint de vasten. 
De vasten is de periode tussen carnaval en Pasen en begint op Aswoensdag.  
Ze duurt 46 dagen, maar op de 6 zondagen moet niet gevast worden en dus spreekt men va de 
veertigdaagse vasten. Er mag wel gegeten worden tijdens de vasten, maar vooral lekkernijen 
worden geweerd. 
 
Vasten is ook een periode van inkeer en bezinning. 
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: 
-  een betere omgang met jezelf; 
-  een betere omgang met medemensen;        
-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;  
-  een betere omgang met God. 
 
Maak er een zinvolle vastentijd van! Geniet van een prettige krokusvakantie! 

                                            
 

H1 met een echt letterdiploma 

“Op donderdag 3 februari kregen we een echt letterdiploma. We vierden dan ook een echt letterfeest. Dat kwam 

omdat we onze 34ste en laatste letter hebben geleerd, en omdat we al heel goed kunnen lezen. 

Knap hoor! Eerst deden we een letterzoektocht en daarna kwam de letterkoningin ons diploma plechtig 

overhandigen. 

Ook onze ouders waren erbij via Teams. 

Wij waren super fier en de juf Goele was apetrots;-)” 

                                                         

 

http://www.vbs-decirkel.be/
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Op 4 februari werden de jarigen van januari 2022 gevierd. Deze keer met een optreden van H5. De jarigen genoten! 

                        

                                                                                      
                                                                                                                               

            

 

 



 

 

 

7 maart 2022                                    H6                                          Voorstelling Dounia CC het Bolwerk Vilvoorde 

8 maart 2022                                    H3                                          Zwemmen 

9 maart 2022                                    naschoolse opvang             Skate-initiatie 

10 maart 2022 H2                                          Het MOT ‘Atelier Brood’ 

10 maart 2022                                  H6                                          Zwemmen 

15 maart 2022                                  H4                                          Zwemmen 

17 maart 2022                                  H5                                          Zwemmen 

18 maart 2022                                  H2                                          CC Strombeek 

19 maart 2022                                  gans de familie                    Cirkelwandeling 

21 maart 2022                                  H3 +H4                                  Voorstelling CC Strombeek  ‘Op de vlucht’ 

22 maart 2022                                  H3                                          Zwemmen 

23 maart 2022                                  naschoolse opvang             Skate-initiatie 

24 maart 2022                                  H6                                          Zwemmen 

24 maart 2022                                  H5                                          GC Zandloper Wemmel project  ‘Henri’ 

25 maart 2022                                  H5                                          Workshop ‘Spa Bruis’ (op school) 

29 maart 2022                                  H4                                          Zwemmen 

29 maart 2022                                 H0 + HA                                 CC Opwijk ‘Meneer Blauwhemel’ 

29 maart 2022                                  H3                                          Het MOT ‘Atelier Arabica’ 

30 maart 2022                                  naschoolse opvang             Skate-initiatie 

31 maart 2022                                  H5                                          Zwemmen 

31 maart 2022                                  H5                                          Bezoek gemeentehuis 

31 maart 2022                                  H1, H2, H3, H4, H5              Bib 

1 april 2022 alle klassen                           Paasviering in de kerk 

4 april t.e.m. 18 april 2022                                                            Paasvakantie 

                                                                   

Save de date!!! 
Zondag 24 april 2022 organiseert de ouderraad ontbijt aan huis. 

Je ontvangt hierover binnenkort zeker nog informatie. 
 

 

 

                              


