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Vakantie
Twee maanden lang de tijd om dingen te doen waar je zin in hebt.
Twee maanden lang om te spelen en te ravotten.
Twee maanden lang om die leuke boeken te lezen.
Twee maanden lang later in bed en ook later opstaan.
Twee maanden lang om mee klusjes te doen.
Twee maanden lang tijd voor je vrienden en familie.
Twee maanden lang voor jezelf.
Twee maanden is lang, lijkt lang en voor je het weet verschijnen de eerste advertenties “Terug naar school”
Twee maanden is lang, lijkt lang en voor je het weet is het weer 1 september.
Geniet daarom intens van iedere minuut.
Noteer al in je agenda
donderdag 27 augustus ‘15

maandag 7 september ‘15
dinsdag 8 september ‘15
maandag 5 oktober ‘15
vrijdag 19 februari ‘16
woensdag 4 mei ‘16
vrijdag 3 juni ‘16

Rond 13.00 worden de klaslijsten uitgehangen en gepubliceerd
op de website.
Tussen 18.30 en 19.30 houden de juffen van de kleuterklassen en
het eerste leerjaar opendeur zodat je met je kind kan
kennismaken met de nieuwe klas.
infoavond voor de ouders van de lagere school. Begin 19.00
infoavond voor de ouders van de kleuterschool. Begin 19.00
plaatselijke vrije dag
studiedag voor de leerkrachten dus vrije dag voor de kinderen
studiedag voor de leerkrachten dus vrije dag voor de kinderen
plaatselijke vrije dag

De overige info zal u vinden in de vernieuwde schoolbrochure die je begin september ontvangt en
verder in de schoolkranten.

Pastoor Jef 35 jaar in Wechel – 50 jaar priester
De afscheidsviering van het zesde leerjaar werd speciaal gehouden op 23 juni, de dag waarop
pastoor Jef 50 jaar geleden in Gierle tot priester werd gewijd. Na de viering hadden onze
Klavernesters nog een verrassing voor de pastoor. We vormden met zijn allen een erehaag rond de
kerk en zongen ‘Lang zal hij leven’. Onderweg werden 50 gouden ballonnen afgegeven. Pastoor Jef
glunderde, schudde handjes, gaf vuistjes en high fives.

Toen hij rond was, vertelde meester Danny o.a. hoe pastoor Jef 35 jaar geleden naar Wechel kwam,
dat hij veel minder streng is dan de vorige pastoor, dat Jef al veel meer dan 1000 kinderen heeft
gedoopt en veel meer dan 1000 begrafenissen heeft geleid. We hadden ook nog een cadeau
voorzien : een grote foto van alle Klavernesters waarbij kinderen de woorden en getallen
JEF -35 -50 vormden.

Maar pastoor Jef had ook een verrassing voor ons : alle Klavernesters konden smullen van een
heerlijk ijsje.
Jef, je bent voor de school een prima pastoor. Niet alleen zetel je al vele jaren in het LOC, de
samenwerking met de school verloopt prima. Alle ideeën zijn bespreekbaar en dat zorgt voor toffe
schoolvieringen. In het personeelslokaal ben je een graag geziene gast. Spring gerust wat vaker
binnen. Achter de schermen zorg je tevens voor een steuntje in de rug voor ouders die het moeilijk
hebben om de schoolkosten te betalen.
Gelukkig ligt de pensioenleeftijd van priesters niet op 67 en kunnen we nog een tijdje op jou rekenen.
We wensen je dan ook nog vele gezonde jaren en nog veel plezier in je toffe parochie Sint
Amelberga.

