Persbericht
24.08.2015

Oud-leerlingen, leerkrachten en de eerste directrice van basisschool Dr. Jozef Weyns
keren na vijftig jaar nog eens terug naar school, dinsdag 1 september 2015, 8u30,
Jan de Cordesstraat 58, Beerzel

VIJFTIG JAAR TERUG IN DE TIJD …
In basisschool Dr. Jozef Weyns luidt de schoolbel op 1 september niet alleen
voor de huidige generatie leerlingen. Ook de oud-leerlingen uit 1965 keren
dinsdag 1 september nog eens terug naar hun school om die eerste schooldag
mee te maken. De school bestaat dan namelijk exact vijftig jaar. “Na vijftig jaar
nog eens de spanning van een eerste schooldag meemaken, dat vonden we
wel een leuke manier om het vijftig jarig bestaan van de school te vieren”, zegt
Wendy Heremans, directeur van basisschool Dr. Jozef Weyns.
De leerlingen uit 1965 zullen op 1 september net als vijftig jaar geleden opnieuw door
de schoolpoort gaan. Alleen doen ze dat nu over een rode loper… .
Ook de leerkrachten uit dat schooljaar en de eerste directrice van basisschool Dr.
Jozef Weyns zullen dinsdag 1 september aanwezig zijn.
“We verzamelen om 8u45 voor aan de school, om dan bij het belsignaal samen door
de schoolpoort te gaan. We geven een rondleiding, want in vijftig jaar is er veel
veranderd, en serveren koffie met een koffiekoek. Ook de burgemeester en de
schepen van onderwijs van de gemeente Beerzel komen mee vieren”, zegt Wendy
Heremans.
Het verjaardagsfeestje van basisschool Dr. Jozef Weyns vindt later op het jaar
plaats.
“Alle oud-leerlingen en leerkrachten, dus niet alleen die van het eerste schooljaar
maar ook de leerlingen en juffen en meesters van alle vijftig schooljaren nadien, zijn
uitgenodigd voor een feestelijke reünie op vrijdag 13 november 2015. We beginnen
dan om 18 uur met een hapje en een drankje gevolgd door een heus bal. Dus wie dit
leest, zegt het voort!”, lacht Wendy Heremans.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Heremans, tel. 015
76 71 21

Basisschool Dr. Jozef Weyns is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

