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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     7 mei 2021 

 
  Foto: Vandaag – vrijdag 7 mei - 50 dagenviering van onze zesdes: Krachtmeting via touwtrekken 

 

1 Schoolorganisatie vanaf maandag 10 mei 

We kijken ernaar uit om vanaf 10 mei alle leerlingen op school te mogen verwelkomen. 
 
De algemene maatregelen blijven van kracht voor iedereen op school: 
- Op het schoolterrein draagt iedereen een mondmasker. 
- Bij het binnenkomen van het gebouw ontsmet je je handen. 
- In de lokalen is er ontsmettingsproduct en doekjes voorzien om tafels en stoelen te ontsmetten. 
Leerlingen volgen hierin de instructies van de leerkrachten. 
- Zoveel mogelijk afstand bewaren en bewaken. 
 
Circulatie en speelplaatsen: 
- Eerstes: Eigen trap (kant voetbalveld) en eigen speelplaats (achteraan het terrein) 
- Tweedes: Eigen trap (kant spoorweg) en eigen speelplaats (de “stippenspeelplaats”) 
- Derdes: Middentrap en speelplaats voor de eetzaal (theaterspeelplaats, aan het schaakbord) 
- Vierdes: Kleine trap (bureau opvoeders) en grote speelplaats (kant spoorweg) 
- Vijfdes en zesdes: Houten trap (vooraan) en grote speelplaats (kant spoorweg) 
 
We rekenen erop dat iedereen alle maatregelen blijft respecteren zodat we eventuele besmettingen 
zoveel mogelijk kunnen tegenhouden.  
 

2 Ballen zijn voorlopig niet meer toegelaten op de speelplaatsen 

Tijdens de korte speeltijden en tijdens de middagpauze zijn ballen voorlopig niet meer toegelaten. 
Vanaf volgende week zijn alle leerlingen opnieuw op school en we ervaren al een tijdje dat de sfeer 
op de speelplaatsen bemoeilijkt wordt omwille van afgepakte en verdwenen ballen.  
Niet iedereen slaagt erin om even sportief te blijven … We vinden het jammer!  
Voorlopig zijn ballen dus niet meer toegelaten op de speelplaatsen. 
 

3 Nieuwe leerlingen? 

 
Nieuwe leerlingen kunnen op de website alle info vinden over de studierichtingen in het Sint-
Lodewijkscollege. Daar is ook een virtuele rondleiding op school.  We geven er ook andere 
informatie, o.a. over de leerlingenbegeleiding, over de individuele trajecten, over onze aanpak … 
 
Op zaterdag 5, 12 en 19 juni is er in de voormiddag ook nog gelegenheid om tot een individuele 
rondleiding op school of tot inschrijving op school. Kandidaat-leerlingen en hun ouders maken 
hiervoor een afspraak via de website: Boek een Bezoek. 
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Inschrijven kan altijd via de website of op afspraak op school. 
 
Mochten jullie kandidaat-leerlingen kennen, geef dan zeker deze gegevens door! 
Wie weet mogen we binnenkort een broer of zus, een buurmeisje of –jongen, iemand van jullie 
familie of vriendenkring verwelkomen! 
 

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! 

 

 


