
   Cirkel Nieuws, schooljaar 2022-2023, editie 2: 28-09-2022 

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 

De tijd vliegt voorbij. De schoolagenda van de eerste maand van dit schooljaar is al ingevuld. 

 

Misschien is de studietijd wel de mooiste periode in een mensenleven. Zeker in de basisschool gaat leren hand in hand 
met plezier. Vreugde is de sleutel die veel nieuwe deuren kan openen! Het schoolteam, dat sinds deze week opnieuw 
voltallig is, staat dagelijks klaar om een boeiend leerpad uit te stippelen met alle kinderen. Hierbij steunen we ook op 
elke ouder, onze opvoedingspartner bij uitstek. We kiezen er bewust voor om de kleuters op het einde van de schooldag 
in het klaslokaal op te halen zodat een kort contact met de kleuterleidster mogelijk is. De leerlingen van de lagere 
school staan met hun juf of meester in de rij wanneer ouders, grootouders, … onder het afdak op hen wachten.    

OPVANG TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 

Deze week kan je inschrijven voor de herfstopvang van de gemeente op donderdag 3 en vrijdag 4 november. 
Inschrijvingsformulier (zie bijlage) afgeven op de gemeente Grimbergen, Dienst Vrije Tijd, Prinsenstraat 22 - 
1850 Grimbergen, 02 260 12 66 of mailen naar jeugd@grimbergen.be 
 

GEVONDEN VOORWERPEN  

De vensterbank en draad van de verloren voorwerpen puilen uit met jassen, truien, doosjes, drinkbussen, 

... Gelieve ze DEZE week weg te nemen !!! 

Alle doosjes, jassen, enz. die van een naam voorzien zijn, kunnen we onmiddellijk zelf aan de kinderen 

teruggeven. Mogen we vragen om alles van een naam te voorzien. 

 

ALLERLEI NIEUWTJES 

De zomervakantie eindigde met de eerstesteenlegging van de Egied van Broeckhovenschool op 

31/08/2022, een nieuwe secundaire school van ons schoolbestuur. Misschien hebben jullie dit opgemerkt 

in de pers. Volgend schooljaar worden daar de eerste leerlingen van de eerste graad S.O. verwacht op 

01/09/2023.  

http://www.vbs-decirkel.be/
mailto:jeugd@grimbergen.be


 
 

Met een lichtrijke startviering in de Sint-Rumoldus-kerk heeft pater Erik het schooljaar 2022-2023 helemaal 

gelanceerd op vrijdag 2 september. Het pastorale jaarthema is ‘Lichtpuntjes’. 

 

Op donderdag 15 september startte de ouderraad zijn werkjaar. We vergaderden in de polyvalente zaal. Juffen 

Goele, Annelies en Veronique presenteerden het ‘nieuws van de school’. Natuurlijk stond het eetfestijn van 22-23 

oktober op de agenda. Zie verder. 

 

Op vrijdag 16 september deden we massaal mee aan de jaarlijkse STRAPdag. Het deed iedereen deugd om de auto 

aan de kant te laten. Strappen heeft positieve effecten op het fysiek en mentaal welzijn van jong en oud. 

 

Op de ‘Dag van de sportclub’ zagen we aan de kleurrijke sportkledij hoe sportief onze leerlingen wel zijn!  

Op maandag 19 september deed de lagere school een scholenloop ‘Fluo run’ op de atletiekpiste en de kleuters een 

veldloop ‘Fluo run’ op het grasveld. Hup met de beentjes! Juffen Annelies en Britt deelden een lekker appeltje uit na 

de inspanning.  

 

                                   
 

Woensdag 21 september hadden de leerkrachten de eerste pedagogische studiedag en de kinderen een vrije dag. 

De leerkrachten werkten samen met de pedagogische begeleiding omtrent brede evaluatie, en Koala en IDP in het 

bijzonder. In de Cirkel is lesgeven teamwork! 



 

Alle kinderen gaan volgende week de eerste keer naar de bibliotheek in Humbeek: op donderdag 6 oktober. Zorg 

ervoor dat de kinderen van de lagere school op zak hebben. Lezen is plezant! 

 

Volgende week gaan de zesdeklassers op ruimteklassen naar Transinne. Juf Sofie en meester Nathan zijn de 

astronaut-commandanten. 

 

Voor de schoolcommunicatie werken we met het digitale platform Informat. We hopen dat we met onze mails 

iedereen bereiken. In september zou er minstens één schoolmail in je mailbox moeten zitten en begin oktober 

ontvangt iedereen de eerste schoolrekening. Gelieve te mailen naar juf Dominique secretariaat@vbs-decirkel.be als 

je hierbij problemen ondervindt. Dank voor je medewerking! 

 

 

 

Maandag 3/10 tot vrijdag 

7/10 

H6 Ruimteklassen 

Maandag 3/10 H4 Medisch onderzoek 

Dinsdag 4/10 H3 Zwemmen 

Woensdag 5/10 Opvang Playmobiel 

Donderdag 6/10 H1 Zwemmen 

Donderdag 6/10 HC, H1, H2, H3, H4, H5 Bib 

Dinsdag 11/10 H4 Zwemmen 

Woensdag 12/10 Ingeschreven leerlingen LS Skate-initiatie 

Donderdag 13/10 H2 Zwemmen 

Dinsdag 18/10 H3 Zwemmen 

Woensdag 19/10 Ingeschreven leerlingen LS Skate-initiatie 

Donderdag 20/10 H6 Art et Marges museum Brussel 

+ Huis van de Europese 

geschiedenis(openbaar 

vervoer) 

Donderdag 20/10 H1 Zwemmen 

Zaterdag 22/10 en zondag 

23/10 

 Eetfestijn de Cirkel 

Dinsdag 25/10 H3 en H4 ‘Hou uw manieren’ cc 

Strombeek 

Dinsdag 25/10 H4 Zwemmen 

Donderdag 27/10 HC, H1, H2, H3, H4, H5, H6 Bib 

Donderdag 27/10 H2 Zwemmen 

Vrijdag 27/10 Ganse school Jarigen viering oktober 

Maandag 31/10 t.e.m. 

zondag 6/11 

Ganse school Herfstvakantie 

mailto:secretariaat@vbs-decirkel.be


Maandag 31/10 Opvang voor ingeschreven 

leerlingen 

Prinsenhof Grimbergen 

Donderdag 3/11 en 

vrijdag 4/11 

Opvang voor ingeschreven 

leerlingen 

Opvang Charleroyhoeve van de 

gemeente 

Je kan ook steeds onze kalender raadplegen op onze website www.vbs-decirkel.be 

 

 

EETFESTIJN ouderraad de Cirkel 

Kom jij ook lekker eten op het jaarlijks eetfestijn van de Cirkel? Tafel gezellig in het POC of bestel je 

take away menu! Smakelijk! 

 

 
 



 


