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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     26 maart 2021 

   
Foto: Eindtoetsennamiddagstudie in de open lucht 

 

 

1 Goede week 

Al enkele jaren kent het Sint-Lodewijkscollege in Brugge een traditie van een heuse paasevocatie 

tijdens de Goede Week waarbij leerlingen en leerlingen aan de slag gaan met het lijdensverhaal en 

dat op een hedendaagse wijze in een theaterevocatie brengen vol dans, woord en muziek. Die 

traditie moet dit jaar echter onderbroken worden door corona. Maar zowel de leerlingen als de 

leerkrachten wilden niet bij de pakken blijven zitten en dus besloten ze om met de staties van de 

kruisweg aan de slag te gaan. Deze brachten ze na wat brainstormen met kunst en fotografie op een 

hedendaagse wijze tot stand.  

Het resultaat van dit geïnspireerde kunstproject zal zichtbaar zijn op foto’s (werfdoekgrootte) die in 

14 staties aan de voorkant van het Sint-Lodewijkscollege opgesteld zullen staan. Via een QR-code kan 

u met aangepaste poëzie uit eigen huis de staties bezinnend volgen.  De kruisweg zal te bezichtigen 

zijn van donderdag 1 april (Witte Donderdag) tot maandag 19 april. 

Mocht u niet mobiel genoeg zijn of er toch niet raken, zal eveneens vanaf Witte Donderdag op 

www.opzoekplek.be de kruisweg te vinden zijn waardoor u het geheel ook thuis zal kunnen beleven. 

Met veel dank aan de leerlingen en de leerkrachten die dit mogelijk maakten! 

 

 

 

  

We wensen iedereen een goede Goede Week, uitkijkend naar Pasen.  

http://www.opzoekplek.be/
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2 Schoolrekening via Smartschoolbericht aan ouders 

Begin volgende week ontvangt u als ouders de schoolrekening.  
Dit zal voor de eerste keer via Smartschool gebeuren.  
We danken u voor uw stipte betaling. 

 

3 Week van 29 maart: Noodopvang leerlingen derde graad 

Omwille van de beslissing van het ministerie van Onderwijs zijn er volgende week (week van 29 

maart) geen lessen voor de leerlingen van de derde graad.  

We voorzien noodopvang voor de leerlingen van de derde graad die omwille van het beroep van de 

ouder(s) niet thuis kunnen blijven. Gelieve als ouder uw zoon of dochter hiervoor aan te melden 

VOOR zondagavond 28 maart 18 u. via een Smartschoolbericht aan Ann Blontrock, adjunct-directeur. 

 

4 Week van 29 maart: eerste en tweede graad 

Voor eerste en tweede graad blijft alles zoals voorzien en gecommuniceerd was:  

- De leerlingen van de eerste en tweede graad hebben maandagmorgen 29 maart hun laatste 

eindtoetsen.  

- De rapporten worden op donderdagnamiddag 1 april online uitgedeeld. De leerlingen ontvangen 

een Smartschoolbericht over de precieze timing voor het individuele (Teams-)gesprek met de 

klassenleraar. 

- Wie inhaaleindtoetsen moet maken tussen 30 maart en 2 april wordt hiervoor ook op school 

verwacht. (De planning hiervoor hebben de betrokken leerlingen en hun ouders via Smartschool 

ontvangen. Eventuele updates volgen zo snel mogelijk.)  

 

5 Week van 29 maart: Aangepaste openingsuren school  

De school is open van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april, telkens van 8 u. tot 17 u. (op 

woensdag tot 16.30 u.) We zijn telefonisch bereikbaar via 050 40 68 40.  

 

6 Oudercontact  eerste en tweede graad vrijdag 2 april 

Op vrijdag 2 april (16-20 u.) is er gelegenheid tot oudercontact voor de ouders van de 
leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes. 
Dit oudercontact zal digitaal verlopen: via Smartschool.  
 
(De leerlingen zullen een Smartschoolbericht krijgen wanneer ze op 
donderdagnamiddag 1 april een Teamsgesprek zullen hebben met hun klassenleraar 
om hun rapport en ook het studiekeuzeadvies te bespreken.) 
 
In Smartschool (Skore) kan u op donderdag 1 april vanaf 19 u. het rapport van uw zoon/dochter 
raadplegen.  
U ontvangt via Smartschool ook het studiekeuzeadvies van de klassenraad voor de studierichting van 
volgend schooljaar. 
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U kan als ouder een afspraak maken voor dit oudercontact. Vanaf maandag 29 maart om 19 u. tot en 
met vrijdag 2 april om 12 u. kan u via Smartschool bij een of meer vakleerkrachten een afspraak 
boeken. 
 
Wie een afspraak wenst te maken met het CLB neemt via Smartschool rechtstreeks contact op met 
mevrouw Mélanie Lampaert. Zij zal op uw bericht antwoorden. 
 
Wie een vraag heeft voor onze eigen KLb (Kern Leerlingenbegeleiding) neemt via Smartschool 
contact op met mevrouw Nele Vanneste, coördinator leerlingenbegeleiding. Zij zorgt ervoor dat uw 
vraag bij de juiste leerlingenbegeleider terechtkomt. 
 

8 Parkingproblemen 

De voorbije week was het niet prettig op onze parking, met lange files, een wielerwedstrijd die 

passeerde enz.  

Mogen we de ouders een suggestie doen? Maak ook gebruik van de twee parkings naast de 

Magdalenazaal, en van de Abdijbekestraat die parallel loopt met de Magdalenastraat. Dit is allemaal 

op loopafstand van de school. 

 

9 Paasvakantie 

De school zal gesloten zijn vanaf 3 tot en met 18 april.  

Het Vrij CLB De Havens is open van 12 tot en met 16 april van 

8.30 u. tot 16.30 u. (Op vrijdag 16 april tot 16 u.) Bij voorkeur 

op afspraak: 050 440 220 of info@vrijclbdehavens.be.  

 

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! 

 

 

mailto:info@vrijclbdehavens.be

