NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

16 oktober 2020

Op de foto: Schaken op school

1 Week voor de herfstvakantie: Klassenraden en oudercontact
Op dinsdag 27 oktober komen de leerkrachten samen in de verschillende klassenraden. De
leerlingen hebben een vrije dag.
In die week voorzien we ook de mogelijkheid tot oudercontact. U zal als ouder via Smartschool een
afspraak kunnen maken voor het oudercontact. Een afspraak maken kan vanaf maandag 19 oktober
(om 20 u.) tot en met vrijdag 23 oktober (om 20 u.).
We voorzien twee momenten voor een oudercontact met de klassenleraar.
Wijziging! Omwille van de stijgende coronacijfers vinden we het niet verantwoord u als ouders uit te
nodigen in ons schoolgebouw. We willen u, uw kinderen en onze personeelsleden voldoende kunnen
blijven beschermen en kiezen dus voor een oudercontact online (via de laptop of computer).
- dinsdag 27 oktober tussen 17 en 19 u. Gelegenheid tot online gesprek met de klassenleraar, op
afspraak.
- donderdag 29 oktober tussen 16.40 en 19.30 u. Gelegenheid tot online gesprek met de
klassenleraar, op afspraak.

2 Oudercontact: Afspraak maken
- Een afspraak maken kan vanaf maandag 19 oktober (om 20 u.) tot en met vrijdag 23 oktober (om 20
u.).
- Alleen de ouders kunnen een afspraak maken. Dit kan uitsluitend via de ouderaccount.
- Op de beginpagina van Smartschool zal u een filmpje en een link vinden, ook naar de handleiding.
- Afspraak maken gebeurt via
Browser:

Menu ‘Ga naar’: Oudercontact
of: ‘Handige links’: Oudercontact
of: Link in het filmpje

App:

Algemeen menu: Oudercontact

Link:

handleiding om afspraak te maken voor het oudercontact

3 Dag van de Jeugdbeweging: vrijdag 23 oktober
We nodigen alle leerlingen uit om in hun jeugdbewegingsuniform naar school te komen op vrijdag 23
oktober.

JA! Wij waarderen elke jongere die een engagement binnen
jeugdbeweging opneemt, als lid of als (bege)leid(st)er. Wat je in
de jeugdbeweging beleeft, is vaak onvergetelijk,
onvervangbaar, ongeëvenaard, onmisbaar …
Zeker ook in deze coronatijd is het voor de jongeren van
onschatbare waarde naar de plaatselijke jeugdbeweging te
mogen gaan op zaterdag of zondag.
Tijdens de korte speeltijd zal er vrijdag ook – op veilige afstand en met
mondmasker – animatie zijn op de speelplaatsen!

PROFICIAT aan alle (bege)leid(st)ers van de jeugdbewegingen! Jullie enthousiasme en
inzet zijn FANTASTISCH!
Maar … De Dag van de Jeugdbeweging in coronatijden houdt ook risico’s in.
Wij gaan als school niet akkoord met het samenbrengen van jongeren van verschillende
jeugdbewegingen op de afhaalpunten van de gereserveerde ontbijtpakketten van de Stedelijke
Jeugddienst van Brugge.
Wij roepen onze jeugdbewegingsleerlingen en hun ouders ook op om de vooravond van de Dag van
de Jeugdbeweging niet te gebruiken voor een pyjamafeestje of een afspraak in elkaars huis of in een
jeugdbewegingslokaal.
Wij blijven er namelijk op school alles aan doen om besmettingen en quarantainemaatregelen te
vermijden. En dan zijn dergelijke samenkomsten – jammer genoeg! – voorlopig echt niet goed.
We stellen op school vast dat wie in quarantaine moet, heel veel mist! Veel meer dan we kunnen
oplossen via de combinatie van het bijhouden van notities, het doorsturen van oefeningen en
voorbereidingen, eventuele online lessen …
Geniet dus van de Dag van de Jeugdbeweging op een veilige, verantwoorde manier!
#trotsopjeugdwerk #dvdjb

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)

5 Hou het veilig! Blijf gezond!

