
NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    4 september 2020 

 

 

1 Iedereen goed gestart? 

We wensen iedereen een mooi schooljaar toe! 

 

2 Info voor de leerlingen: Mondmasker niet vergeten! 

Elke leerling zorgt zelf voor een mondmasker. Wie een mondmasker vergat, kan er een kopen aan de 

balie! Voorzie bij voorkeur zelf een of meer reservemondmaskers in je rugzak of boekentas … 

 

3 Info voor de leerlingen: Gympakken: Meenemen naar huis 

Omwille van de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus vragen we uitdrukkelijk dat de 

gymkledij niet in de klas blijft.  Elke leerling neemt zijn eigen gymtas telkens terug mee naar huis. We 

vermijden zo dat er nog meer persoonlijk materiaal in de klaslokalen aanwezig is.  

 

4 Vrije dagen en vakanties 

vrije dagen 

maandag 12 oktober 2020 pedagogische studiedag (vrije dag voor de leerlingen) 

dinsdag 27 oktober 2020 begeleidende klassenraden (vrije dag voor de leerlingen) 

woensdag 11 november 2020 Wapenstilstand 

maandag 8 februari 2021 vrije dag voor leerlingen en leerkrachten 

 

vakantieperiodes 

herfstvakantie   zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 

kerstvakantie   zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari 2021 

krokusvakantie   zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 

paasvakantie   zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april 



Hemelvaart   donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 

Pinksteren   zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 

zomervakantie   donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus 

 

5 Engagementsverklaring 

Met het ondertekenen van de engagementsverklaring verklaren ouder(s) en leerling zich akkoord 

met het Schoolreglement (1/9/2020). 

Voor de leerlingen van eerstes tot en met vierdes staat de engagementsverklaring op blz. 100-101 in 

de schoolagenda. 

Voor de leerlingen van vijfdes en zesdes is de engagementsverklaring een apart document dat de 

leerlingen ontvangen hebben en thuis moeten laten tekenen. De vijfdes en de zesdes moeten dit 

document – ondertekend – terug inleveren in de klas. 

 

6 Gymkledij: Naam aanbrengen op nieuw t-shirt en broekje 

Wie nieuwe gymkledij bestelde, moet nog ervoor zorgen dat zijn/haar naam op t-shirt en broekje 

gestreken wordt. In bijlage vinden jullie de handleiding hiervoor.  

Ten laatste op maandag 14 september!  

 

7 Onderwijscheques schooljaar 2020-2021 

Ook tijdens het schooljaar 2020-2021 wil het OCMW Brugge gezinnen steunen met 

onderwijscheques, via een rechtstreekse korting (110 euro) op de schoolfactuur. 

Wie heeft recht op onderwijscheques? 

- Alle schoolgaande kinderen gedomicilieerd in Brugge en ingeschreven in het vreemdelingen- of 

bevolkingsregister. (Bij uitzondering ook voor kinderen zonder wettig verblijf.) 

- Ze moeten voldoen aan een van de onderstaande voorwaarden: 

 - Het kind heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming. 

- Het gezin is in collectieve schuldenregeling. (Indien niet binnen OCMW Brugge, bewijs 

aanleveren.) 

 - Het gezin is in budgetbeheer met schuld binnen het OCMW Brugge. 

De onderwijscheques moeten gebruikt worden tijdens het schooljaar en zijn geldig voor het betalen 

van verplichte schoolkosten: 

 - schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijd of in schoolcontext 

 - sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijd 



 - verplichte aankoop van schoolboeken 

 - werkmateriaal en sportgerief van de school 

 - schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit 

De school verrekent de korting via de schoolfacturen. 

Wie voor zijn kind(eren) gebruik wenst te maken van deze korting via de onderwijscheque, meldt zich 

via een Smartschoolbericht aan bij adjunct-directeur Ann Blontrock. Graag voor 21 september. 

We verzekeren de nodige discretie bij het behandelen en verzamelen van de informatie. 

 

 


