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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 
 

 
 

 
EETFESTIJN  
Het team van de ouderraad en verschillende vrijwilligers leverden vorig weekend, samen met het voltallige 
schoolteam, een fantastische inspanning om lekkere borden te serveren in het POC en de take out-pakketten heerlijk 
te vullen! 
Dank aan de vele handen die het werk licht maakten, zeker aan het kernteam ‘eetfestijn’ van de ouderraad. Knap 
gedaan! Er heerste een gezellige werksfeer en de gerechten waren lekker. 
 
Kon je niet deelnemen aan het eetfestijn en wens je de school te steunen, dan kan je een vrijblijvende gift storten op 
de schoolrekening: BE32 7340 3934 2502, mededeling ‘gift de Cirkel’. Ook het kleinste bedrag doet ons plezier en we 
besteden alle centjes aan de kinderen. 
 

       



 
GEVONDEN VOORWERPEN  
Het Ministerie van Verloren Voorwerpen heeft ook een afdeling geopend in De Cirkel. 
Deze bevindt zich onder het afdak naast de deur van de gang naar het secretariaat. 
Je vindt op de vensterbank verloren doosjes en flessen, alsook een draad met verloren kledingstukken. Alle doosjes, 
jassen, truien, drinkbussen 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.  
Op 10 november maken we de vensterbank en de draad leeg, dus wees er snel bij indien je kind iets verloren heeft. 

 
WAPENSTILSTAND 
Op vrijdag 11 november 2022 wordt de wapenstilstand 1918 overal herdacht. Ook het gemeentebestuur van 
Grimbergen zal aan deze historische gebeurtenis die dag traditioneel aandacht schenken en hulde brengen aan de 
plaatselijke gesneuvelden van de beide wereldoorlogen. Dankzij moed en zelfopoffering tijdens de oorlog kunnen wij 
nu opgroeien in een regio waar vrede heerst. De gemeente wil de impact ervan vandaag de dag duidelijk maken aan 
de jongere generaties en samen hopen dat de slogan 'nooit meer oorlog" een doel op zich wordt. 
De gemeente hoopt, zoals ieder jaar, dan ook opnieuw te kunnen rekenen op de medewerking van de scholen en de 
verenigingen in onze gemeente om deel te nemen aan de plechtigheden op één van de vijf locaties. 
Dit is het programma voor Humbeek: 

10.00 uur Liturgische viering in de Sint-Rumolduskerk 
10.30 uur Optocht en bloemenhulde monument van de gesneuvelden in de Kerkstraat 
11.15 uur Receptie in het RE-MI centrum 

Wij willen onze leerlingen uitnodigen om naar de herdenking te komen samen met het gezin of met een volwassen 
begeleider.                                                                                                                           

                                                                                                                       
                                                                                                                
Onthoud ook dat er op vrijdag 11 november geen school is.  
 
ENERGIEGEBRUIK OP SCHOOL 
De verwarming staat aan op school en de temperatuur is afgesteld worden op 19 
graden. In de klaslokalen zetten we de ramen elk uur 5 min open om verse lucht 
binnen te laten (en b.v. niet meer een hele speeltijd of een hele middagpauze = te 
veel warmte- en energieverlies). Elke leerkracht heeft nog steeds een CO²-meter ter 
beschikking. We raden kinderen aan om een warme trui mee te brengen (bij 
vriesweer of als ze het nu al koud hebben), ook een fleece dekentje mag in de klas 
blijven!  
 
 
 
 



                                                                                                                  
Schoolspaaractie 

SCHOOLSPAARACTIE :  
FRUIT, EEN LEKKERE BUIT !  

Vanaf volgende week maandag gaat onze “kiwiballen-spaaractie” van start. 

Deze actie loopt tot 23/12/2022.   

Hoe gaat alles in z’n werk? 

Héél eenvoudig: 

- Vanaf maandag 24 oktober hangt de SPAARPOSTER in de polyvalente zaal aan het prikbord. 
- Vanaf dan kunnen alle kinderen van de lagere school en kleuterschool de klevertjes (stickertjes ZESPRI  

Green, Gold of Organic) die zich op de kiwi’s bevinden, meebrengen naar de klas of zelf op de poster 
plakken.  

- 1 kant van de poster vol (150 stickertjes) = 10 gratis kiwiballen. 
- 2 kanten van de poster vol (300 stickertjes)  = 20 gratis kiwiballen. 
- Na 23 december 2022 zal de spaarposter opgestuurd worden naar de organisatie. 

 
       Fruitige groetjes van het hele schoolteam 

  
Ruimteklassen 
 
Van maandag 3 oktober tot vrijdag 7 oktober gingen de zesdeklassers  samen met juf Sofie en Meester Nathan op 
ruimtereis naar het Euro Space Center in Transinne. Het werd voor hen een week om nooit te vergeten. 
 

 
 



TE NOTEREN IN JULLIE KALENDER 
 De grootouders van de kleuters zijn op woensdag 30 november in het POC welkom voor het grootouderfeest. 
 De oudercontacten van december zijn als volgt geregeld: 

o maandag 19 december via Teams 
o dinsdag 20 december op school 

 De jaarlijkse kerstrozenverkoop start op donderdag 10/11 en we willen alle bestellingen graag binnen tegen  
25/11. De verdeling gebeurt in de polyvalente zaal op woensdag 7 december. Een kerstroos brengt de kerstsfeer 
in huis! 

Voor deze activiteiten is er ook een brief. We hopen zoveel mogelijk grootouders te ontmoeten op 30/11 en we 
verwachten in december mat alle ouders een oudergesprek te kunnen voeren. 

 
 
 

Maandag 31/10 tot zondag 6/11 Ganse school Herfstvakantie 
Dinsdag 8/11 H5 Medisch onderzoek 
Dinsdag 8/11 H3 zwemmen 
Dinsdag 8/11 H1 + H3 Cc Strombeek ‘Ook muizen gaan naar 

de hemel’ 
Donderdag 10/11 H1 tot H6 Rapport 1 
Donderdag 10/11 H1  Zwemmen 
Donderdag 10/11 H2 MOT atelier brood 
Donderdag 10/11 Ganse school Start kerstrozenverkoop 
Vrijdag 11/11 Ganse school Wapenstilstand - geen school 
Dinsdag 15/11 H4 Zwemmen 
Dinsdag 15/11 H6  MOT atelier smeden 
Donderdag 17/11  H2 Zwemmen 
Vrijdag 18/11 H0, HA, HB, HC, H1, H2 Verteltent 
Maandag 21/11 tot vrijdag 25/11 Ganse school voorleesweek 
Dinsdag 22/11 H3 Zwemmen 
Donderdag 24/11 H1, H2, H3, H4, H5, H6, HC Bib 
Donderdag 24/11 H6 Medisch onderzoek 
Donderdag 24/11 H1 Zwemmen 
Dinsdag 29/11 H4 Brevet zwemmen 
Woensdag 30/11 Kleuterschool  Grootouderfeest 

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

 
 
 



 
Allerlei flyers…. 
 

 

 
 



 
https://mailchi.mp/1875612b34ab/spova-winter-2022-2023 

 


