
NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     2 oktober 2020 

 

Leerlingen op de foto: Arno (secretaris praesidium), Saar (praeses) en Arnout (praeses),  

1 ICT: Update WiFi-infrastructuur  

In het weekend van 3 en 4 oktober zal de WiFi-infrastructuur een update krijgen. 

Hierdoor zijn er enkele belangrijke veranderingen om verbinding te maken met het WiFi-netwerk. 

Leerlingen maken met hun laptop vanaf maandag 5 oktober verbinding met het netwerk “STLOD” en 

moeten hiervoor hun school e-mailadres (voornaam.familienaam@edu.sint-lodewijkscollege.be) en 

wachtwoord opgeven. 

 

2 Individuele foto’s 

In de loop van de voorbije week hebben 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.  

 

3 Coronamaatregelen volhouden betekent ook warmere kledij aantrekken 

We houden vol! 

We blijven handen, tafels en stoelen ontsmetten. 

We blijven alle lokalen zoveel mogelijk verluchten. Dit betekent dat we met de frissere  

temperaturen zelf ook warmere kledij moeten aantrekken, een sjaal voorzien …  

We doen er SAMEN alles aan om het coronavirus zo weinig mogelijk kansen te geven. 

 

  

mailto:voornaam.familienaam@edu.sint-lodewijkscollege.be


4 Week van de geestelijke gezondheidszorg 

Van 1 tot 10 oktober is het opnieuw week van de 

geestelijke gezondheid. In die week wordt aandacht 

besteed aan hoe belangrijk het is om je ook fit te 

voelen in je hoofd. Sporten en gezond eten wordt 

stilaan als gemeengoed ervaren, maar je emoties 

uiten, toegeven dat het soms niet gaat en hulp 

vragen blijven eerder uitzonderingen. Nochtans 

wisten de Grieken het al: gelukkig word je door een 

gezonde geest in een gezond lichaam! Het Sint-

Lodewijkscollege wil zijn leerlingen aansporen om 

mentaal gezond en veerkrachtig te zijn en zal de 

komende week dan ook mee aandacht geven aan het 

thema. Dit jaar staat in de actieweek vooral (online) 

ontmoeten en verbinden centraal. Meer info en 

activiteiten in uw buurt vindt u op 

www.samenveerkrachtig.be .  

 

 

 

 

5 Eenmalige inzamelactie voor de hulporganisaties in Duinkerke  

We ondersteunen graag deze inzamelactie voor de hulporganisaties in Duinkerke. De moeder van 

twee oud-leerlingen bezorgt ons deze dringende oproep. 

 
We zamelen eenmalig in op maandag 5 en dinsdag 6 oktober tussen 8 en 8.20 u. aan de 
containerklassen naast de sporthal.  
 
Dit betekent:  uitsluitend aan de containerklassen, niet in de klas, niet aan de balie! 
  uitsluitend tussen 8 en 8.20 u. op maandag 5 en dinsdag 6 oktober 
 
Contactpersoon op school: mijnheer P. Delanoy  
  

“DRINGENDE OPROEP! 

 Corona = geen festivals = geen voorraad tenten en slaapzakken voor de hulporganisaties in 
Duinkerke  
De voorraad tenten, slaapzakken, etc. is op en de herfst staat voor de deur en de honderden mensen 
ter plaatse hebben letterlijk niets.  

http://www.samenveerkrachtig.be/


De Franse overheid doet niets behalve hen wegjagen en bomen omhakken zodat ze zich niet kunnen 
'verstoppen'. 
Niets doen is geen optie! 
  
Alle beetjes helpen, kijk eens op je zolder? 
Heb je niets liggen en wil je toch helpen?  
In Decathlon bv. kan je goedkoop een tentje of een slaapzak kopen! 
   
DRINGEND op zoek naar de volgende items (in goede staat)  
• TENTEN 
• TENTZEILEN 
• PARAPLU'S 
• SLAAPZAKKEN 
• DEKENS (fleece, dons, wol) 
• RUGZAKKEN (alle maten) 
• waterdichte mannen SCHOENEN (geen 
kostuumschoenen) 
• WINTERJASSEN voor mannen 

• REGENJASSEN voor mannen 
• mannenKLEDIJ alleen volgende 
items:  hoodies / t-shirts / training-
joggingbroeken  (small & medium) 
• mutsen, handschoenen, warme sjaals 
• zaklampen 
• niet bederfelijke voeding 
• handdoeken, zeep, shampoo, 
tandenborstels en -pasta, scheergerief 

  
! geen stinkende dekens, ! geen kleding met vlekken en gaten, ! geen schoenen met gaten of 
afgesleten zool ! 

merci 😉 
  
Waarom geen kledij voor vrouwen/kinderen/baby’s? Waarom geen large of x-large? 
De doelgroep bestaat voornamelijk uit mannen en (oudere) tieners. 
Er zijn organisaties die zich over de vrouwen en kinderen ontfermen  
Zoals https://www.facebook.com/refugeewomenscentre of https://www.facebook.com/projectplayf
rance. 
Deze organisaties beschikken over voldoende kleding. Daarnaast zijn het ook meestal vrouwen die 
kleding doneren waardoor er aan kinder- en vrouwenkleding nooit een tekort is.  
Mannenkledij in kleine maten (small en medium) is veel moeilijker te vinden. 
De meeste mensen ter plaatse hebben maat small en medium. Vandaar dat er van large en XL geen 
tekorten zijn. 
  
 https://www.facebook.com/belgianaidnetwork 
https://www.instagram.com/belgianaidnetwork 
Belgian Aid Network vzw - Sint-Lievenspoortstraat 202/101 - 9000 Gent 

Giften zijn welkom op ons rekeningnummer BE73 5230 8099 3560” 
 

6 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) 
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