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Welkom
Het eerste woord
Het zomert
Het zomert, vakantietijd:
de dagen worden even anders ingevuld:
genietend en rustend,
er even uit.. ontspannen
los van de dagelijkse sleur en drukdoenerij
zuurstof opdoen en nieuwe adem vinden.
Het levensritme wijzigt deze maanden wat.
Er zijn meer avonden in familie of met vrienden.
De terrasjes en parken nodigen uit tot een beetje rust.
Het doet goed!
Misschien herinneren we ons de woorden van Jezus :
‘Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit’.

We hebben allemaal de behoefte om even een stap opzij te zetten
en wat uit te blazen om nieuwe adem te vinden.
Even een stap opzij zetten…
Een beetje meer aandacht voor onze binnenkant
in onze rumoerige wereld van haast en zorgen,
zal onszelf en onze omgeving deugd doen.
Sommigen onder ons gaan zich eerst gedurende enkele dagen of weken inzetten naar anderen toe. Bij de start
van de grote vakantie gaat een hele ploeg van begeleiders mee op ons jaarlijks schoolkamp. Het organiseren en
het begeleiden van het kamp vraagt telkens een enorme inzet. De dankbaarheid van de deelnemers is voor de
organisatoren van onschatbare waarde.

Op het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van onze laatstejaars.
Gedurende vele jaren vormden zij een schakel in de ketting van ’t Saam campus Cardijn.
We wensen hen het allerbeste in hun verdere studies of in het werkveld.
We nemen ook afscheid van een boegbeeld uit onze school,
leerlingenbegeleider Eddy Decaestecker.
42 jaar lang was Eddy werkzaam op onze school.
Hij was het enige personeelslid dat ooit nog les heeft gegeven
in de oude gebouwen van het toenmalig VTI in het centrum van Diksmuide.
Eddy was voor veel leerlingen dé vertrouwenspersoon.
We zijn enorm dankbaar om zijn inzet voor het welzijn van onze leerlingen !
En weet.. Eddy heeft een steen verlegd in de rivier (leerlingenbegeleiding) van
’t Saam campus Cardijn
Dat het Eddy goed mag gaan!
Ik wens iedereen deugddoende vakantiedagen.
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