
NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     25 september 2020 

 

 

 

1 Eetzaal: warme maaltijden  

Leerlingen die graag een grotere portie krijgen, mogen dit bij de bedeling zeker vragen!  

We blijven ook zoeken om iedereen binnen de voorziene tijd te kunnen bedienen. Dit lukt nog niet 

altijd, maar we hopen steeds meer oplossingen te kunnen toepassen. 

 

2 Individuele foto’s 

In de loop van volgende week (week van 28 september) zullen de leerlingen de map met hun 

individuele foto’s via de klassenleraar ontvangen.  

De betaling van de foto’s zal via de schoolrekening verlopen. Leerlingen brengen hiervoor dus GEEN 

geld mee. 

Wie de foto’s (gedeeltelijk of de volledige map) niet wenst te kopen, geeft de foto’s (gedeeltelijk of 

allemaal) terug. Teruggeven gebeurt op maandag 5 oktober of in de loop van de week van 5 oktober 

aan de opvoeder die verantwoordelijk is voor het jaar.  

Wie de foto’s niet teruggeeft, koopt de volledige map en vindt de som van 12 euro op de 

schoolrekening. 

Wie de foto’s gedeeltelijk of volledig teruggeeft (in de oorspronkelijke verpakking), zal de betaling 

gedeeltelijk of niet op de schoolrekening terugvinden. 

Wie een bijbestelling wenst te plaatsen, houdt de gewenste foto’s thuis, noteert de bijbestelling 

nauwkeurig op het blaadje in de map en vindt het bedrag ook terug op de schoolrekening. 

Prijzen:  

volledige map: 12 euro                                OF 

 

 

1 grote foto 13x18 cm in kader: 7 euro 

1 reeks (9) kleine foto’s: 6 euro 

1 reeks (4) middelgrote foto’s: 6 euro 

Bijbestellingen aan dezelfde prijzen. 

Klasfoto’s kunnen we voorlopig niet (laten) maken. We hopen dit in de loop van het schooljaar wel in 

veilige omstandigheden te kunnen doen. 



 

3 Handleiding Smartschool 

Bij deze Nieuwsbrief vinden jullie de handleiding voor de belangrijkste handelingen als ouder in 

Smartschool.  

 

4 Contact 

Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen. 

Over afwezigheden, avondstudie, maaltijden … : aan ‘Opvoeders Sint-Lodewijkscollege’ 

Over leerlingbegeleiding: aan ‘Leerlingbegeleiding’ 

Over Smartschool: aan Matthias Verbeke 

Algemene info: telefonisch via het onthaal (050 40 68 40) of via Smartschool aan de directie (K. 

Seynaeve, G. Onghenae of A. Blontrock) 

 


