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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     4 december 2020 

 

Foto: Aan onze balie brandt deze succeskaars voor onze leerlingen 

1 Project Armoede: DANK ! 

Ongeveer 180 dozen voeding, verzorgingsproducten, pampers … hebben de leerlingen naar ons 

verzamelpunt gebracht. 

Dit betekent dat elke klas gemiddeld 3 dozen vulde met de klasBINGOkaart. 

Wij danken alle leerlingen en hun ouders, en ook alle leerkrachten die via het Project Armoede 

letterlijk bijgedragen hebben voor Poverello, de Kaba en MamaStart. 

 

2 Start tweede trimester/semester 

Op maandag 4 januari 2021 begint het tweede trimester/semester. 

Wij veronderstellen dat we zullen starten in Code Oranje waarbij de leerlingen van de tweede en 

derde graad slechts 50% op school aanwezig mogen zijn. 

Dit betekent: 

- Eerstes en tweedes komen naar school. 

- Vierdes en vijfdes komen naar school in de week van 4 januari en krijgen digitaal les (thuis) in de 

week van 11 januari. 

- Derdes en zesdes krijgen digitaal les (thuis) in de week van 4 januari en komen naar school in de 

week van 11 januari. 

 week van 4 januari week van 11 januari 

eerstes op school op school 

tweedes op school op school 

derdes digitaal les thuis op school 

vierdes op school digitaal les thuis 

vijfdes op school digitaal les thuis 

zesdes digitaal les thuis op school 
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3 Speelplaats eerstes 

De leerlingen van de eerstes pauzeren vanaf nu op de speelplaats bij de eetzaal en niet meer op het 
voetbalveld.  
We zijn blij dat we al een deel van de heraangelegde speelplaatsen kunnen gebruiken. 
Na de kerstvakantie zal er nog meer ruimte toegankelijk zijn. 
 

4 Voor wie met De Lijn naar school komt 

Check je plek vóór je vertrek 
De Lijn heeft nu een handige tool in de app en daarmee zie je meteen of er nog plaats is op jouw lijn. 
Check het vlak voor je vertrek of zelfs terwijl je onderweg bent.  
 
Hoe werkt het? 
Download de De Lijn-app via de App Store of Google Play Store 
Geef je halte of route in 
Bekijk je lijn met doorkomsttijden 
En let vooral op het tram-of busicoontje! Dat kleurt nu groen, geel of rood en zo weet je meteen 
welk voertuig plaats voor je heeft. 

Bye bye drukte, hallo zitplaats! 
Psst: lees alles gerust nog even na op www.delijn.be/druktebarometer 

 

5 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) 

6 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! 


