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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 

Dit schooljaar werken we rond ‘Lichtpuntjes’. Iedereen is ergens goed in en heeft talenten. Iedereen heeft zijn eigen 
mogelijkheden en grenzen. We krijgen allemaal lichtpuntjes op onze weg die ons doen groeien. Daar vertrouwen we 
op! We gaan elkaar ook helpen, want mensen hebben elkaar nodig. Wat de ene niet kan, lukt de ander wel. Het is 
mooi om elkaar te waarderen, respect te tonen en rekening te houden met elkaar. We kunnen veel betekenen voor 
elkaar. Anderen kunnen ons aanmoedigen om door te zetten of ze laten ons iets nieuws proberen. Zo ontdekken we 
nieuwe talenten.  

Iedereen hoort erbij en heeft een eigen plek. Dat geeft vertrouwen! Daar gaan we samen aan bouwen! Fijn kunnen 
samenwerken en samenleven op school geeft een goed gevoel. Dat doet ons vertrouwen groeien. Dit vertrouwen 
willen wij dit schooljaar in de spotlights plaatsen. We gaan samen op zoek naar lichtpuntjes die ons hierbij helpen.                                                                                                           
 

 
 

 

Klassikaal oudercontact op donderdag 8 september 2022 

Donderdag 8 september klassikaal oudercontact om 19 uur.  

De samenkomst vindt plaats in elk klaslokaal (één ouder per kind per klas). Enkel ouders, geen kinderen. 

We hopen alle ouders te ontmoeten!                    

                                                                       
 

 

Vrijdag 02 09 2022  Ganse school Startviering in de kerk om 9 

uur 

Vrijdag 02 09 2022 Ganse school Jarigenviering juli-augustus 

http://www.vbs-decirkel.be/


Maandag 05 09 2022 Voor wie zich inschreef Start warme maaltijden 

Dinsdag 06 09 2022 H3 Zwemmen 

Donderdag 08 09 2022 H1 Zwemmen 

Donderdag 08 09 2022 Ganse school Klassikaal oudercontact 19 

uur 

Dinsdag 13 09 2022 H4  Zwemmen 

Woensdag  14 09 2022 H6 Mini-Europa met de fiets 

Donderdag 15 09 2022 H2 Zwemmen 

Donderdag 15 09 2022  Ouderraad 20 uur 

Vrijdag 16 09 2022 Ganse School Strapdag 

Maandag 19 09 2022 Ganse school Scholenveldloop 

Dinsdag 20 09 2022 H3 Zwemmen 

Woensdag 21 09 2022 Ganse school Pedagogische studiedag – 

opvang – inschrijven voor 14-

09 

Donderdag 22 09 2022 H1  Zwemmen 

Vrijdag 23 09 2022 Ganse school Schoolfotograaf 

Maandag 26 09 2022 Ganse school Facultatieve verlofdag – 

opvang – inschrijven voor 14-

09 

Dinsdag 27 09 2022 H4 Zwemmen 
 

Wij dansten deze ochtend het nieuwe schooljaar in! Na de inhuldiging van het nieuwe afdak, kon schooljaar 2022-
2023 goed van start gaan.  

 
 

 

 

De jaarkalender van schooljaar 2022-2023 vind je ook in bijlage.                                                                                                                                  


