Maandthema : een nieuwe kans geven
Het is belangrijk erop te blijven vertrouwen
dat een nieuw begin mogelijk blijft.
We mogen, net als een boom,
elk seizoen, opnieuw beginnen.
Het mooiste dat je kan geven, is een nieuwe kans.
Het mooiste dat je kan krijgen, is een nieuwe
kans.
De school verwelkomt Oekraïense kinderen
De voorbije dagen verwelkomde de school 2
Oekraïense meisjes in het 3de leerjaar : Sofia en
Barbara. Zij verblijven in 2 gastgezinnen op het
dorp. Na de voorbije gebeurtenissen in hun
thuisland én op de weg naar hier, trachten we op
school geborgenheid, veiligheid, vriendschap, rust en regelmaat te brengen. WELKOM!
Wafel- chocoverkoop
Hartelijk dank voor jullie fantastische medewerking aan de wafel- en chocoverkoop tvv de
verbouwingen aan het voormalige Parochiaal Centrum. Samen verkochten jullie 953 dozen
koekjes en 143 potten choco!!!
❖ Liam (1A) is de TOP-verkoper : 46 dozen wafels en 5 potten choco.
❖ Anore Zina (6L) behaalt de 2de plaats : 29 dozen wafels en 3 potten choco
❖ Lionel (1KB) komt op de 3 de plaats : 28 dozen wafels en 2 potten choco
PROFICIAT aan allen 😊!
Plannen verbouwingswerken Parochiaal Centrum
De plannen voor de verbouwingen van het Parochiaal Centrum zijn goedgekeurd. De
administratieve beslommeringen/plichtplegingen gaan gestaag verder. We voorzien de
start van de werken eind 2022, begin 2023. Wordt vervolgd!

Zondag 22 mei 2022 : Schoolfeest “STERREN OP DE DANSVLOER”
Eindelijk mogen we na 2 jaar terug een traditioneel
schoolfeest organiseren 😊. We lichten graag een tipje
van de sluier op … en nodigen jullie massaal uit om ONZE
sterren op de dansvloer aan te moedigen. Hapjes en
drankjes zullen voorradig zijn. Als nu de zon nog van de
partij is …

Familienieuws
Veel sterkte gewenst aan de familie van
❖ Gaby De Jaeghere, moeder van juf Els (directie)
❖ Robert Hadermann, schoonvader van juf Griet (4L)

Paasvakantie van maandag 4/4 tot en met maandag 18/4
Het hele Virgo De Heide-team wenst jullie deugddoende paasdagen
toe.

