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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 
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Hun pen wordt vaak ondersteund door leerkrachten en leerlingen. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Er zijn mensen die springen in de plassen 
Als het regent dat het giet 

Er zijn mensen die zonnestralen vangen 
Zelfs als ze je door de wolken even niet zien 

Er zijn mensen die harten veroveren 
Zonder dat ze er echt iets voor doen 

Er zijn mensen die het mooiste zoeken 
Heel het jaar in elk seizoen 

Er zijn mensen die klaarstaan 
Voor een ander zonder winst of eigen belang 

Er zijn mensen die tranen drogen 
Ook al duurt het nog zo lang 

Er zijn mensen die regenbogen vinden 
In het vroege ochtendgloren 

Er zijn mensen die zichzelf zijn 
En niet perse ergens bij hoeven horen 
Er zij mensen die sterren laten stralen 

Als ontelbare lichtjes in de nacht 
Er zijn mensen die in jou geloven 

Meer nog dan jij zelf ooit had gedacht 
Er zijn mensen die niet bang zijn 

Om ergens aan te beginnen 
Er zijn mensen die de liefde boven alles 

Altijd zullen laten winnen 
 

Bron onbekend 
 

 
JUF ANNELIES ZOEKT 

Juf Annelies is voor de lessen schrijfdans bij de kleuters 

dringend op zoek naar papieren bureauonderleggers. 

Heb jij er thuis toevallig nog liggen en kan je deze missen, dan 

mag je die binnenbrengen op het secretariaat. 

                                   

 

 

 

 

 

 

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 23 december maken we de vensterbank en de draad leeg, dus wees er snel 
bij indien je kind iets verloren heeft. 

 

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


GROOTOUDERFEEST EN BEZOEK VAN SINTERKLAAS OP WOENSDAG 30 NOVEMBER 

Woensdag 30 november werden de grootouders in de bloemetjes gezet. 

De kleuters maakten er samen met de kleuterjuffen een gezellig feest van voor hun grootouders. 

De grootouders hadden plezier toen de kleuters hun dansjes op het podium in het POC brachten. 

Ondertussen kwamen Sint en Piet langs in de lagere school. Ze hadden voor alle klassen cadeautjes en lekkers mee. 

Circuspiet leerde de kinderen van de lagere school enkele kunstjes aan. 

Na hun bezoekje aan de lagere school gingen Sint en Piet ook langs bij de kleuters en hun grootouders in het POC. 

Iedereen genoot zichtbaar die dag! 

 

    
 

     
 

             
 



 
 

 
TE NOTEREN IN JULLIE KALENDER 

 

 

 

Dinsdag 13 december H4 Zwemmen 

Donderdag 15 december H2 Zwemmen 

Vrijdag 16 december HB Rollebollen 

Week van maandag 19 december H1-H6 Rapport 2 

Maandag 19 december  Ganse school Oudercontact (digitaal) 

Maandag 19 december H4 Bomen planten met de Bûûmplanters 

Dinsdag 20 december H3 Zwemmen 

Dinsdag 20 december  Ganse school Oudercontact (op school) 

Donderdag 22 december  H1  Zwemmen 

Donderdag 22 december H1, H2, H3, H4, H5, H6, HC Bib 

Vrijdag 23 december Ganse school Kerstviering in de kerk om 9 uur 

Vrijdag 23 december  Ganse school Jarigenviering december 

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

SAVE DE DATE…. 

 

OPENDEUR 4 februari 2023  

 

Ken je gezinnen met kindjes van geboortejaar 2021,vertel dan over de Cirkel en over ons opendeurmoment 

van zaterdag 4 februari 2023 (van 10 tot 14 uur). 

We hebben ook nog enkele plaatsen voor geboortejaren 2020, 2019, 2018 en 2017. 

Zie hieronder de flyer. 

Van harte welkom! 

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


 
 

 

 



 

CARNAVAL KINDERDISCO: zaterdagnamiddag 4 februari 2023 

Na het opendeurmoment kan je samen met je kind(eren) naar de carnaval kinderdisco komen, liefst 

verkleed!  

 
 

SCHOOLFEEST zaterdag 11 maart 2023 

Na de editie van 2019 kijken we allemaal uit naar het schoolfeest op zaterdagnamiddag 11 maart om 15 

uur in de sporthal in de Nachtegaallaan. Het schoolteam maakt er samen met alle kinderen een plezant 

feest van voor iedereen op het podium en in de zaal. Jij zet de datum toch ook met stip op je nieuwe 

kalender van 2023 

 

Bedankje kerstrozen 

Dank u om kerstrozen te bestellen! Het 

waren er veel en ze waren heel mooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Flyers van de gemeente 

Scholenmarkt voor de leerlingen van de derde graad en hun ouders: woensdagnamiddag 18 januari in Den 

Douwe. 

 

 



 
 

 
 
 


