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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 
 
Bezinningstekst: DE GAVE VAN HET GLIMLACHEN  
 
De glimlach kost niets, maar heeft veel effect.  
Hij maakt die hem ontvangt, rijker,  
zonder degene die hem schenkt armer te maken.  
Hij duurt maar één moment,  
maar de herinnering eraan is soms onsterfelijk. 
En als de glimlach die je verdient, je wordt geweigerd,  
wees dan grootmoedig en geef de jouwe.  
Want niemand heeft een glimlach inderdaad zo erg nodig, als degene die er geen kan geven aan anderen. 
 
 
INSCHRIJVEN IN DE CIRKEL 
 
Vanaf 7 juni 2022 loopt de late inschrijvingsperiode, wat wil 
zeggen dat men vrij contact kan opnemen met een school waar 
nog vrije plaatsen zijn voor het schooljaar 2022-2023 om 
zijn/haar kind in te schrijven. In de Cirkel hebben we nog enkele 
plaatsen in elke kleuterklas. We verwelkomen graag nog 
kleutertjes van geboortejaren 2020, 2019, 2018 en 2017. “Men 
zegge het voort …” 
Mail gerust met secretaresse juf Dominique, secretariaat@vbs-
decirkel.be 
of bel haar in de voormiddag tussen 8 en 12 uur op 
schooldagen: 02 269 39 41. 
 
VEILIGERE SCHOOLOMGEVING 
 

De gemeente Grimbergen maakt werk van veiligere schoolomgevingen, ook aan 
onze dorpsschool. Zowel het zebrapad in de Dorps- als in de Achterstraat kregen 
een groene, opvallende accentkleur. Knap! 
 
Onze kleine en kwetsbare weggebruikers kunnen, al dan niet samen met ouders 
of grootouders, veiliger naar school. Wat goed! 
 
Donderdag 2 juni kan heel de lagere school het zebrapad in de Achterstraat eens 
uittesten, want dan gaan alle leerlingen naar de bibliotheek. Ze gaan nog een 
laatste keer boeken kiezen dit schooljaar. 
 
 
 
 
 
 

 



HET MOT te GRIMBERGEN 
 
Voor het promofilmpje van het atelier ‘Hefbomen’ koos het MOT (Museum voor Oudere Technieken te 
Grimbergen) ons vijfde leerjaar uit. Met de link hieronder kan je mee genieten van dit atelier! 
https://photos.google.com/share/AF1QipNSa6uyJKc-a-
HD1VOu16QSun1AO7AMlOICCZ4NOWeLr2ySM7HPQzxefHR5B9U8pg/photo/AF1QipNmKJJ24FW4pfPof8HgOElhYY
drBRc5AyNvKKAZ?key=dWM4MUVLVXc5NV9VSjdaQnFISGRtQXBKRGlLVkJn 
 
H1 ATELIER WATERPUTTEN 
 
Op dinsdag 10 mei 2022 gingen we met de eerste klas naar het MOT.Daar leerden we waarvoor we water 
nodig hebben, waar dat water vandaan komt, hoe we dat water gebruiken. We gingen naar een waterput 
en merkten dat die heel diep was. Kwakje, de eend ging dat voor ons eens meten. Daarna mochten we aan 
een echte waterput water scheppen : eerst met een emmer en een touw, dan met een putemmer, met 
een katrol, met een windas, een putwip en tenslotte met een pomp. 
Dat laatste ging natuurlijk het makkelijkste. 
En daarna moesten we dat water in emmers vervoeren, zonder te morsen. 
Moeilijk en zeer zwaar vonden we dat werkje. 
We beleefden een mooie voormiddag 

!                                   

 
 
JUNI 2022 
 
Vandaag krijgen alle kinderen van de school een brief mee in de 
boekentas voor de oudercontacten tijdens  de laatste schoolweek. 
We laten deze keer de keuze om digitaal via Teams of op school zelf 
af te spreken met de klasleerkracht. We zullen op maandag 27/06 
digitaal werken en dinsdag 28/06 in levende lijve. We hopen dat 
ouders evenwichtig voor beide systemen kiezen zodat het voor de 
leerkrachten organisatorisch ook lukt. 
 
Op dinsdag 28/06 nodigen we de zesdeklassers uit met hun ouders voor de feestelijke diploma-uitreiking. 

 
Half juni blikken we al vooruit naar volgend schooljaar. De kinderen van HC tot H5 zullen via het secretariaat 
een brief met de schoolbenodigdheden ontvangen.  
Verder zullen alle ouders een basiskalender 2022-2023, de onkostenraming en een document ter 
ondertekening voor akkoord met het schoolreglement ontvangen. 
 



Ouders die nieuwe kindjes komen inschrijven, ondertekenen het ignatiaans opvoedingsproject en het 
schoolreglement van de Cirkel. We hebben in de schoolraad de wijzigingen van het schoolreglement 
besproken. Via het secretariaat zullen we aan alle ouders ook nog een nieuwe goedkeuring vragen, zoals we 
jaarlijks doen bij aanpassingen. We hebben enkel de nieuwe wetgeving toegevoegd. 
Een punt dat daarvan in de media is gekomen: de prijzen van de warme maaltijden. 
“Binnen het raamcontract zijn de prijzen van de warme maaltijden gestegen. Wij zien ons dus genoodzaakt 
om vanaf 1 september 2022 de prijzen voor een warme maaltijd te verhogen. Voor een kleutermaaltijd 
rekenen we vanaf volgend schooljaar € 4,45 aan en voor de lagere school € 4,85. Wie enkel soep neemt, 
blijft € 0,50 betalen. Indien de maaltijden in de loop van het schooljaar verder stijgen, zullen wij die verhoging 
doorrekenen.” 
De meest recente versie van het schoolreglement is steeds op de website van de school te vinden: www.vbs-
decirkel.be . 
 
LAATSTE SCHOOLDAG 
 
Het schooljaar eindigt op donderdagmiddag 30 juni. Er is die dag geen naschoolse opvang! De schooldag 
eindigt op 30/06 om 12 uur. De ouderraad zorgt voor een verrassing voor alle kinderen en ouders. Je mag 
je kind via het poortje op het schoolterrein ophalen tussen 11.30 en 12 uur. We kunnen dan samen de 
zomervakantie inzetten! 
We maken er eerst nog een mooie maand juni van. 
 

                                                         
  
 
 
 
 
 

Donderdag 2 juni                                          HC                                              Zwemmen 

Donderdag 2 juni                                          lagere school                           Bibliotheekbezoek 

Maandag 6 juni                                             geen school                             Pinkstermaandag 

Dinsdag 7 juni                                               H1, H2, H3, H4                         Kinder-doedagen 

Van 7 tot 21 jun                                           H3, H4, H5, H6                         Toetsenweken 

Donderdag 9 juni                                         H2                                               Zwemmen 

Dinsdag 14 juni                                             HA, HB, HC                                Kinder-doedagen 

Dinsdag 14 juni                                             H3                                               Zwemmen 

Donderdag 16 juni                                       H1                                               Zwemmen 

Dinsdag 21 juni                                             H3                                               Zwemmen 



Donderdag 23 juni                                        H2                                               Zwemmen 

Donderdag 23 juni                                        H1, H3, H6, H2, H4                  Bibliotheekbezoek 

Maandag 24 juni                                           Lagere school                           Rapport 

Maandag 24 juni                                           Lagere school                          Oudercontact digitaal 

Maandag 24 juni                                           Kleuterschool                          Oudercontact digitaal 

Dinsdag 28 juni                                              H1                                              Zwemmen 

Dinsdag 28 juni                                              Lagere school                          Oudercontact op school 

Dinsdag 28 juni                                              Kleuterschool                          Oudercontact op school 

Dinsdag 28 juni                                              H6                                              Diploma uitreiking + afscheidreceptie 

Donderdag 30 juni                                        Ganse school                           De  school eindigt om 12 uur – geen opvang 
                                                                                                                            Afhalen kinderen tussen 11.30 en 12 uur. 

         


