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Nieuw: in het Praesino: Nog meer en ook nieuwe sporten en spelletjes tussen de middag

1 De vasten = veertigdagentijd is begonnen
#GODZIENINDEKLEINEDINGEN
Vorige week woensdag is de veertigdagentijd - de vasten begonnen. Doorheen de tijd en de verschillende geloven is vasten
altijd een tijd van minder én/om meer. Minder eten, drinken... om
meer betrokken op zichzelf, de ander, de gemeenschap, God te zijn.
De voorbije maanden zijn al een gigantische periode van "minder"
geweest. Niet het eten en drinken, wel al die deugddoende
contacten en ervaringen. De honger naar meer wordt groot.
Vanuit de pastorale werkgroep willen we leerlingen en leerkrachten oproepen naar dat meer: via
eenvoudige uitdagingen (nog) meer betrokken op zichzelf, de ander, de gemeenschap en misschien
zelfs God te zijn. Elke woensdag posten we op instagram en facebook een filmpje met korte,
doenbare uitdagingen. De voorbije twee woensdag zijn de eerste uitdagingen al gepasseerd. We
willen ze hier ook nog eens meegeven, misschien kan het een inspiratie zijn?
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2 Praesino
Er zijn heel wat nieuwe spellen en sporten in het Praesino. Tussen de middag kunnen leerlingen van
eerstes tot en met vierdes zich aanmelden aan de containerklassen naast de sporthal.

3 Filmopnames op 1 maart
Voor een nieuw kennismakingsfilmpje over onze school worden op maandag 1 maart filmopnames
gemaakt in de gangen, in lokalen en op de speelplaatsen.
Wie niet in beeld wenst te komen, houdt de nodige afstand van de camera!

4 Infoavond studiekeuze na de eerste graad
Na de eerste graad moeten alle leerlingen opnieuw een studiekeuze maken. Samen met hun ouders
kiezen ze een studierichting voor de komende twee jaar (voor de derdes en de vierdes).
Op dinsdag 9 maart om 19.30 u. organiseren we online de infoavond voor de ouders van de
leerlingen in de tweedes. We stellen er de studierichtingen van de tweede graad voor.
Deze ouders ontvangen binnenkort via Smartschool de link om deze infoavond te kunnen bijwonen.
Ook de leerlingen krijgen in de P-uren hierover de nodige informatie.

5 Infoavond studiekeuze na de tweede graad
Na de tweede graad moeten alle leerlingen opnieuw een studiekeuze maken. Samen met hun ouders
kiezen ze een studierichting voor de komende twee jaar (voor de vijfdes en de zesdes).
Op dinsdag 16 maart om 20 u. organiseren we online de infoavond voor de ouders van de leerlingen
in de vierdes. We stellen er de studiemogelijkheden en de studierichtingen van de derde graad voor.
Deze ouders ontvangen binnenkort via Smartschool de link om deze infoavond te kunnen bijwonen.
Ook de leerlingen krijgen in de P-uren hierover de nodige informatie.

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!
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