NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

12 maart 2021

Foto : De bouwwerken schieten goed op!

1 Info studiekeuze na vierde jaar
De leerlingen krijgen deze informatie in het P-uur op donderdag 18 maart.
De ouders kunnen via www.stlod.be de webinar volgen op dinsdagavond 16 maart
om 20u. We voorzien mogelijkheid tot vragen stellen. Wie die avond niet aanwezig
kan zijn, kan vanaf 17 maart op de website terecht om alles te herbekijken.
Op het groeirapport van het tweede trimester zullen jullie het studiekeuzeadvies
van de klassenraad terugvinden.
Definitieve inschrijving voor het derde jaar zal moeten gebeuren tussen 21 en 30 juni 2021, via
Smartschool.

2 Week van 29 maart
Minister Weyts besliste dat de tweede graad vanaf 29 maart opnieuw voltijds naar school mag
komen. Dit betekent voor onze leerlingen van derdes en vierdes dat er niets verandert, omdat we op
maandag 29 maart de laatste eindtoetsen hebben tot 12 u. en op donderdag 1 apriil het ophalen van
de rapporten.
Maar … Dat betekent wel dat onze leerlingen van vijfdes en zesdes al vanaf maandagvoormiddag 29
maart (i.p.v. eerst voorzien vanaf maandagnamiddag 29 maart) naar school mogen komen! De derde
graad heeft hierdoor een volledige lesweek!
week van vijfdes
15 maart op school
22 maart elke voormiddag: digitale lessen thuis
namiddagen: op school
29 maart op school

zesdes
digitale lessen thuis
elke voormiddag: digitale lessen thuis
namiddagen: op school
op school

3 Vernieuwd op onze website
Ga eens naar: www.sint-lodewijkscollege.be!
Klik op: Zorg – coaching EN Kies voor: snellerend!
Maak zo kennis met enkele leerlingen die een eigen traject doorlopen.
Ondertussen lees je misschien ook over ons nieuwe Proeftuinproject – Traject Next?
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4 Volhouden!
Iedereen heeft het goed gehoord dat er stilaan wat perspectief komt: er zijn versoepelingen in het
vooruitzicht.
We kijken er allemaal zo naar uit!
Om zeker te zijn dat we samen hieruit komen, houden we samen vol:
- handen ontsmetten
- afstand bewaren
- mondmasker correct dragen
Als je iets eet of drinkt, houd dan voldoende afstand van elkaar. Dan gaat het mondmasker even af,
en precies dan kan het virus zich verspreiden …
Volhouden!
Doe het voor jezelf, voor je omgeving, voor je klasgenoten, voor je leerkrachten,
voor het verjaardagsfeest van Oscar, voor de bosklassen van Flor,
voor de klanten van jullie lievelingsrestaurant, voor je grootouders, voor de sportclubs,
voor de fitnesscentra, voor het familiefeest, voor de festivalzomer, voor de kampen …
Er zijn 11 miljoen redenen om vol te houden.

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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