
   Cirkel Nieuws, schooljaar 2022-2023, editie 5: 23-12-2022 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtpuntjes … 

 

Soms zijn ze groot 

Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 

Je kunt ze ook zijn. 

 
 

 
Met deze mooie kerstkaart van de Cirkel wensen we jullie een zalige Kerstmis, een gelukkig en gezond 2023 en een gezellige kerstvakantie! 

 
Deze week kwamen twee juffen van de Harmonie een muziekinitiatie geven in het eerste, tweede en derde leerjaar (Brede School). 

Wens je te genieten van het toonmoment, dan ben je vanavond om 19 uur welkom in het POC. 

 

TE NOTEREN IN JULLIE KALENDER 

 

 

Maandag 9 januari 2023 H5-H6 ingeschreven leerlingen Typ-10 (blind leren typen) in lokaal H5 

Dinsdag 10 januari H5 Zwemmen 

Donderdag 12 januari H2 Zwemmen 

Maandag 16 januari 2023 H5-H6 ingeschreven leerlingen Typ-10 (blind leren typen) in lokaal H5 

Dinsdag 17 januari H6 pArtkoer STEAM 

Dinsdag 17 januari H3 Brevetzwemmen 

Woensdag 18 januari H5, H6 Scholenmarkt (namiddag met ouders) 

in Den Douwe 

Donderdag 19 januari H1, H2, H3, H4, H5, H6, HC Bib 

Donderdag 19 januari  H1  Brevetzwemmen 

Maandag 23 januari 2023 H5-H6 ingeschreven leerlingen Typ-10 (blind leren typen) in lokaal H5 

Dinsdag 24 januari HB+HC Meneer papier – cc Strombeek 

Dinsdag 24 januari H6 Zwemmen 

Woensdag 25 januari Ganse school Pedagogische studiedag 

Donderdag 26 januari H2 Zwemmen 

Maandag 30 januari 2023 H5-H6 ingeschreven leerlingen Typ-10 (blind leren typen) in lokaal H5 

Dinsdag 31 januari H3 Zwemmen 

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

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


Men zegge het voort: 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! 

 
 

 



 

CARNAVAL KINDERDISCO: zaterdagnamiddag 4 februari 2023 

 
 

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. Jij zet de datum toch ook met stip op je nieuwe kalender van 2023 

 

 


