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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. 
 

VASTENVIERING 
Vandaag gingen we samen met pater Johan naar de kerk, net voor de paasvakantie begint. Wij maakten het 
samen stil.  

Wat zullen we delen, 
Veertig dagen lang 
Wat zullen we delen 
met elkaar. 
 
Er is genoeg voor iedereen. 
Dus delen we samen 
minder wordt nu meer 
dus leven we samen 
niet alleen. 

Nadien kwamen de paashazen langs in alle klassen … met lekkere chocolade! 
 
 
GEEN SPEELGOED MEE NAAR SCHOOL 
Pokémon is in 1991 ontstaan. We merken dat dit figuurtje opnieuw populair is bij de kinderen. Het valt de leerkrachten 
op de speelplaats op dat de Pokémonkaarten niet altijd tot fijn spelgedrag leiden. Kinderen zonder kaarten, worden 
soms uitgesloten in het spel en dat willen we helemaal niet. 
Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen 
Pokémonkaarten mee naar school te geven (na de 
paasvakantie), noch ander speelgoed. Op de 
speelplaats is er materiaal en spelplezier genoeg zonder de 
‘dingen’ van thuis. Dank om de afspraak op te volgen en toe te 
kijken dat het speelgoed thuis blijft! 
 
OEKRAÏNE 
Gisteren was er binnen de gemeente Grimbergen een overleg met de schepen van onderwijs en alle scholen. We 
bekeken de aanvragen van Oekraïense gezinnen met kinderen. Onze school kiest ervoor om twee meisjes, die in 
Humbeek verblijven in twee gastgezinnen, na de paasvakantie les te laten volgen. Vasilisa en Kamilla zijn van 
geboortejaar 2014 en ze kozen met hun mama’s onze school uit. We willen ons steentje bijdragen in deze 
vluchtelingencrisis en hopen de kinderen een warm gevoel te geven in de Cirkel en specifiek in H2. Juf Mégane zal 
hen met open armen en met de steun van het hele schoolteam ontvangen! 
 
SPORTIEFSTE SCHOOL 
Op woensdag 11 mei houden de leerkrachten de laatste pedagogische studiedag van dit schooljaar en zijn de 
leerlingen vrij. Toch gaan we elkaar die woensdagnamiddag wel kunnen zien want we gaan op de atletiekpiste van 
Humbeek de uitdaging aan om de ‘Sportiefste school’ van Grimbergen te worden en onze beker van de vorige editie 
van 2019 te verdedigen. Jij doet toch mee, leerling?! Jij supportert toch mee, ouder?!  
Noteer het allemaal alvast in jullie agenda: woensdagnamiddag 11 mei: sportiefste school van Grimbergen. Concrete 
informatie volgt via juf Annelies.  
 
 



H1: MENEERTJE EN MEVROUWTJE 10  
Meneertje en mevrouwtje 10 kwamen op  
bezoek in onze klas. 
Ze houden erg veel van tientjes. 
Als je ze een geschenk wil geven,  
moet het altijd 10 zijn. 
Anders zijn ze niet tevreden… 
Zij helpen ons om de moeilijkste sommen van 
de hele wereld te maken : de brugoefeningen. 
Dat lukt ons al aardig ! 
 
Dankzij meneertje en mevrouwtje 10… 
 

                                            

 
PIEREBAD 
We verwachten dat het instructiebad in april opent en dus zal de eerste graad naar het zwembad gaan (i.p.v. de 
derde graad). Op dinsdag 19 april gaat H3 zwemmen en op donderdag 21 april H1. De week nadien gaan H4 (di) en 
H2 (do). Elke klas heeft op deze manier vijf zwembeurten in het derde trimester en de oudste kleuterklas HC zal twee 
keer gaan zwemmen. Zo fijn als visjes in het water! 
 
 
PAASMAANDAG 
Na de paasvakantie hervatten de lessen op dinsdag 19 april. 

 
 
 

Dinsdag 19 april                                  H3                                                                            Zwemmen 

Donderdag 21 april                            H1                                                                            Zwemmen 

Zondag 24 april                                                                                                                    Cirkel ontbijt 

Dinsdag 26 april                                  H4                                                                            Zwemmen 

Woensdag 27 april                             opvang                                                                    Playmobil in de opvang 

Donderdag 28 april                            H5 + H6                                                                   Expobezoek cc Strombeek 

Donderdag 28 april                            H2                                                                            Zwemmen 

                                                                 

 



CIRKELONTBIJT OP ZONDAG 24 APRIL   
Je kan een ontbijt bestellen bij de ouderraad en zo de school steunen!  

Liefst digitaal bestellen, dat werkt zo handig. Je scant hiervoor onderstaande QR-code in of gaat naar 
https://forms.gle/nSkXV4eJKUMYuuHm9  

De flyer ingevuld afgeven aan juf Dominique kan natuurlijk ook (of in de brievenbus van de school). Deadline voor de 
bestellingen = 18 april.  
De flyers zaten op maandag 28 maart in alle boekentassen. Of kijk hieronder. 

Buiten de eigen ouders kunnen alle sympathisanten van de Cirkel een lekker ontbijt bestellen. 

 



 

 

 Aan iedereen een prettige paasvakantie gewenst! 

                                                


