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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. 

 

VAN DE REDACTIE 
 
Goed nieuws 
moet je niet alleen horen, 
je moet het delen, 
je moet het aan den lijve ondervinden. 
 
Goed nieuws 
is er wanneer mensen aan elkaar 
goede ervaringen meedelen. 
 
Goed nieuws 
klinkt er wanneer mensen 
positief van zich laten horen. 
 
Het is jezelf mogen zijn tussen klas- en tochtgenoten, 
's morgens op de speelplaats je verhaal doen, 
's avonds tevreden naar huis trekken. 
En tussenin ... leren en ontdekken, woorden en waarden, 
aan bord of in een boek, op een website of op een sportveld; 
in het zwembad of in de polyvalente zaal, op de speelplaats. 

 
VACATURE IN DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 
Nu juf Linda aan haar laatste twee maanden voor haar pensioen begint, plaatsen we graag een vacature in de voor- 
en naschoolse opvang in vbs de Cirkel. ’s Ochtends open je samen met je collega, juf Lindsey, de school en zie je alle 
leerkrachten aan hun dagtaak beginnen. Je brengt de jongste peuters tot de oudste leerlingen van 12 jaar samen in 
een groep voor en na de lesdag. Je leert al die leeftijden samenleven en kan met hen spelen, knutselen, bewegen en 
spelend leren. Jouw werkterrein is de speelplaats en de polyvalente zaal. Voor de taak voor en na de school zijn er 21 
uur voorzien. Ben je bereid ook ‘s middags te komen, dan worden nog 6 uur toegevoegd. Heb jij een groot hart voor 
kinderen en wens je samen met je naaste collega en met alle leerkrachten school te maken, dan ben jij de persoon die 
we zoeken. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar secretariaat@vbs-decirkel.be of bel naar 02 269 39 41.  
Heb je zin in deze job en wil je er eens van proeven. Wel dan heb je dit schooljaar de kans om eens een dagje mee te 
draaien. Van harte welkom! Laat je maar horen bij de minste interesse. 
 

 

http://www.vbs-decirkel.be/
mailto:secretariaat@vbs-decirkel.be


 

INSCHRIJVEN IN DE CIRKEL 
 
Vanaf nu zetten we de aanmeldingen om in inschrijvingen. Kinderen die nog niet aangemeld werden, kunnen we vanaf 
6 juni 2022 inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren. 
In de Cirkel hebben we enkel nog plaats in de kleuterklassen. Zoek je nog een plaats, mail dan naar secretariaat@vbs-
decirkel.be of bel secretaresse juf Dominique op 02 269 39 41. Van harte welkom om de kleuterschool te leren kennen. 
 
LIERMOLEN te GRIMBERGEN 
 
Vanaf woensdag 20 april kunnen kinderen zich uitleven op het avontuurlijk klim- en klauterparcours aan de Liermolen. 
Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) liet deze speeltuin bouwen. Hij is voornamelijk bedoeld voor als je 
kind er (met de school) een atelier komt volgen. Maar het MOT stelt het parcours graag open voor iedereen en ook 
buiten de openingstijden van het museum. Ben je in de buurt? Van harte welkom! 
 
Wist je dat het MOT een atelier met onze derdeklassers gebruikt als promofilmpje. Geniet maar even mee:  
https://photos.google.com/share/AF1QipNSa6uyJKc-a-
HD1VOu16QSun1AO7AMlOICCZ4NOWeLr2ySM7HPQzxefHR5B9U8pg/photo/AF1QipOgOiJ1qTE-
UiJRFqgDEe1cnhfLB9Sj-nWeO3L-?key=dWM4MUVLVXc5NV9VSjdaQnFISGRtQXBKRGlLVkJn 
Het atelier Arabica vindt plaats in het Guldendal. 
 

 

 

Dinsdag 3 mei                                               H4                                                  zwemmen 

Donderdag 5 mei                                         kleuters, H1, H2, H3, H4            verteltent 

Donderdag 5 mei                                         H1                                                  zwemmen 

Vrijdag 6 mei                                                H6                                                  MEGA-fuif 

Zaterdag 7 mei                                             H6                                                  vormsel 

Dinsdag 10 mei                                            H3                                                  zwemmen 

Dinsdag 10 mei                                            H1                                                  MOT- waterputten 

Dinsdag 10 mei                                            H3 + H4                                         Zandloper Wemmel ‘Quinnie en Quinn’ 

Woensdag 11 mei                                       ganse school                                pedagogische studiedag 

Woensdag 11 mei                                       lagere school                               sportiefste school Grimbergen (namiddag) 

Donderdag 12 mei                                      H2                                                  zwemmen 

Donderdag 12 mei                                      H5                                                  bezoek den Diepen Boogaard 

Vrijdag 13 mei                                              H2                                                  MOT- Wassen 

Dinsdag 17 mei                                            H3                                                  zwemmen 

Dinsdag 17 mei                                            H5                                                  MOT- Hefbomen 

Donderdag 19 mei                                       H6                                                  MOT- Smeden 

Dinsdag 24 mei                                             H4                                                  zwemmen 

Donderdag 26 mei                                       geen school                                   O.L.H-Hemelvaart                         

Vrijdag 27 mei                                              geen school                                    vrije dag 
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De kinderen krijgen deze week ook enkele flyers mee van de gemeente Grimbergen voor de inschrijvingen 

van de speelpleinen zomer 2022. Deze inschrijvingen starten op donderdag 5 mei 2022. Kijk dus even in de 

schooltas van je kind!                                            

 

 

                                                                   


