NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

13 november 2020

Afbeelding: Fotomuur bij de vorige actie van Project Armoede

1 Herfstvakantie tot en met 15 november
We verwachten de leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vijfdes op maandag 16 november.
Voor het verdere verloop van de lessen in het eerste trimester verwijzen we graag naar de
Nieuwsbrief van 10 november.

2 Project Armoede (16 – 27 november)
Ook in deze ongeziene tijden willen we graag met onze school solidair zijn met de mensen
in armoede in Vlaanderen. We willen in de mate van het mogelijke (maar nu zéker meer dan
gewenst) een teken van warmte geven door met Project Armoede de komende twee weken
producten in te zamelen voor drie lokale organisaties in Brugge: Poverello, Sociale kruidenier De
Kaba en MamaStart.

In de klas zal deze kaart met de
hangen en je vindt er een lege doos die kan
gevuld worden. Het zou mooi zijn om per klas deze producten te kunnen inzamelen.
Het is het vierde jaar dat we producten aan De Kaba én Poverello kunnen schenken en ook het
tweede jaar dat we via babyverzorgingsproducten en pampers ook MamaStart kunnen steunen.

Hoe werkt het? Hoe verzamelen we de producten voor het Project Armoede?
We vragen dus concreet dat de leerlingen - via de boodschappenlijst van thuis - een paar van de
vermelde producten meebrengen. Dit voor de leerlingen van 1, 2, 3 en 5 in de week
van 16 november en voor de leerlingen van 1, 2, 4 en 6 in de week van 23 november.
De gevulde klasdozen kunnen in de namiddagspeeltijd naar de inzamelpunten aan de
lerarengang via de speelplaats van 3 en 4 gebracht worden.

We danken alle ouders en leerlingen, en de leerkrachten, voor de bijdragen aan de
drie organisaties die onze school erg dankbaar zijn.
In de adventsperiode, tijd van de Welzijnszorgacties, kunnen we voor de mensen die bij hen
aankloppen, echt een verschil maken.
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Ter informatie, voor de toekomst: in het tweede trimester zetten we ons in voor een project in de
Derde Wereld. Dit schooljaar zal dat voor het tweede jaar voor vzw AndA in Mongolië zijn. Dan
vertalen we onze inzet naar financiële steun voor deze vzw.
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3 Na de herfstvakantie afwezig? Verwittig de school!
We vernemen graag tijdig wie na de herfstvakantie afwezig zou zijn.
Als je ziek zou zijn,
als je symptomen van COVID 19 vertoont en contact met je huisarts moet opnemen,
als je een positieve coronatest zou hebben afgelegd en dus in isolatie moet blijven,
als je terugkeert na een verblijf in een zone met code rood en dus in quarantaine moet blijven,
of als je omwille van contact met een besmette persoon in quarantaine moet blijven,
moet je de school verwittigen.
Dan vernemen we tegelijk graag hoelang je afwezig zal moeten blijven.
(We vragen om op het einde van de herfstvakantie de voorziene afwezigheden via Smartschool aan
adjunct-directeur Ann Blontrock te melden.)

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 of ICT: 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 Wie hulp of ondersteuning nodig heeft, kan altijd terecht bij:
-

de klassenleraar
de vakleerkrachten
de leerlingenbegeleiders van onze eigen KLb (Kern LeerlingenBegeleiding)
het CLB (Vrij CLB De Havens in Brugge)
de ICT-collega’s
de opvoeders
de directie

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Blijf gezond en houd jullie goed!
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