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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     15 januari 2021 

 

Foto: De leerlingen namen deze week een nieuwe speelplaats in gebruik. 

1 Maatregelen tegen het coronavirus 

We houden vol!  
De maatregelen blijven van toepassing: 
- handen ontsmetten telkens je het gebouw binnenkomt 
- afstand bewaren in de gang en op de speelplaats 
- mondmasker is verplicht op het hele terrein: in de klassen, in alle 
lokalen, in de gangen, op de speelplaats, aan de fietsenstalling! 
(Uitzondering: tijdens de maaltijd in de eetzaal, de ark/anselma en 
de cafetaria, en bij een versnapering op de speelplaats) 
- ventilatie van alle lokalen. Dit betekent dat het KOUD is. Je mag 
zeker warme schoenen en kousen, een extra trui/dekentje/jas, 
een muts, een sjaal … aantrekken!  
 

 

2 Gezondheid! 

- Wie symptomen vertoont, of zich ziek voelt, moet onmiddellijk thuis blijven en de huisarts 
raadplegen. 
 
- Wie omwille van hoogrisicocontact in quarantaine moet blijven, moet de 
instructies nauwkeurig opvolgen: strikte quarantaine + afwachten resultaat 
testafname. 
 
- Wie een laagrisicocontact had, moet de instructies ook nauwkeurig opvolgen: 
alleen strikt noodzakelijke contacten, eigen gezondheid bewaken, huisgenoten 
beschermen. 
 
Wij rekenen erop dat alle leerlingen en hun ouders dit ook zo opvolgen.  
 
Wij doen er alles aan om het coronavirus buiten de school te houden zodat we – binnen de 
beperkende maatregelen van Code Oranje – zoveel mogelijk les kunnen blijven geven! 
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3 Infoavonden 

* Voor toekomstige eerstejaars: 
Op maandag 1 februari om 19 u. is er onze online infoavond voor leerlingen van het 6e leerjaar en 
hun ouders. Inschrijven voor deze infoavond is noodzakelijk en kan via de website. 
Als je dit bij familie en vrienden bekend kan maken, GRAAG! Dank je wel. 
 
* Voor de huidige tweedes: 
Op dinsdag 9 februari stond de infoavond i.v.m. de studiekeuze voor de tweede 
graad gepland, voor ouders van de huidige tweedes. 
Deze infoavond wordt verplaatst naar een avond na de krokusvakantie. We houden 
jullie op de hoogte! 
 
* Voor de huidige vierdes: 
Op dinsdag 16 maart is er de infoavond i.v.m. de studiekeuze voor de derde graad, voor ouders van 
de huidige vierdes. 
De uitnodiging volgt nog! 
 
* Voor de huidige eerstes: 
Op donderdag 18 maart is er de infoavond i.v.m. de studiekeuze voor de tweedes, voor ouders van 
de huidige eerstes. 
De uitnodiging volgt nog! 
 

4 Dakwerken  

Vanaf maandag starten de dakwerken aan de A-vleugel, daarna volgt het dak van de sporthal. 
De isolatie wordt volledig vernieuwd, er komt een nieuwe bekleding en er worden zonnepanelen 
geplaatst. 
Op de speelplaats van de derde graad (bij de containerzalen) zal een werfzone aangemaakt worden. 
Bedankt om hiermee rekening te houden. 
 

5 Station Brugge 

Er is een dringende vraag vanwege de NMBS i.v.m. het station in Brugge. 
Mensen kunnen er een broodje of iets anders kopen, maar vanaf nu zal in het station niet meer 
gegeten mogen worden. Dit omwille van de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. 
 

(Ter informatie: Onze leerlingen kunnen op school terecht in de  eetzaal, ark/anselma en cafetaria, 
zoals altijd. Iedereen volgt er de richtlijnen zoals de opvoeders het aangeven.) 
 

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 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) 

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

 


