
1 
 

NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     28 mei 2021 

 
  Afbeelding: Zaterdag 29 mei 19 u. via www.stlod.be 

 

1 Solidariteitsproject vzw AndA: TombolAndA  

    van 1 tot en met 7 juni 

In dit (tweede) gekke coronaschooljaar hebben we geen traditionele sponsoractie kunnen houden. 
Ook het solidariteitsontbijt viel weg.  
We willen echter wel graag nog een actie op poten zetten om ons solidariteitsproject Anda te 
steunen...  
Via een tombola met een leuke prijzenkast van meer dan 100 prijzen (een fotoshoot, een 
weekendje aan zee, sets draadloze oortjes, eetbonnen, snoepdozen, zelfs een prijs van onze 
landskampioen …) hopen we op die manier nog een fijne opbrengst te kunnen schenken dit jaar.  
Van 1 t.e.m. 7 juni willen we lotjes verkopen voor 1 euro (en 12 lotjes voor 10 euro).   
Dit gaat telkens door tijdens de speeltijden van 10u en 15.10u via enkele verkoopstandjes op de 
speelplaatsen (enkel (gepast) cash). 
De trekking gebeurt op woensdag 9 juni om 10u.  
De winnende getallen zullen nadien geafficheerd worden en gecommuniceerd worden via 
Smartschool.  

 

Komt dat zien! Komt dat zien! 
Masj ich bayarlaa! 

 

2 Kleine Kunstavond: zaterdag 29 mei om 19 u. via www.stlod.be 

Kijken jullie ook? 
Zaterdagavond om 19 u. via www.stlod.be kunnen we samen genieten van de kunsten van onze 
leerlingen en leerkrachten! 
Wie zijn onze eigen Masked STLOD-teachers? 
 

3 Koptelefoon 

 
Elke leerling moet altijd zelf ervoor zorgen dat hij/zij een eigen koptelefoon (of oortjes) bij zich heeft. 
Voor luisteroefeningen, voor eigen werktijd … is het belangrijk om dit materiaal bij je te hebben. 
 

4 Vervolg: Vandalisme en diefstal 

Een aantal daders van het vandalisme werden ondertussen aangesproken en krijgen een sanctie. Hun 
ouders zullen ook een tussenkomst in het herstel moeten betalen. Deze leerlingen en ouders worden 
apart verwittigd. 
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We herhalen hier ook nog eens dat het verboden is op banken, tafels, stoelen … te schrijven of te 
tekenen. Ook hiervoor worden leerlingen gesanctioneerd en moeten ouders tussenkomen in heet 
herstellen. 
 
Tegelijk stellen we vast dat in bepaalde klassen schoolmateriaal ontvreemd wordt. Met deze 
diefstallen treffen de daders hun medeleerlingen en de leerkrachten omdat voorziene lessen en 
oefeningen niet kunnen doorgaan. 
 

5 Inschrijven voor volgend schooljaar 

De leerlingen van eerstes, tweedes en vierdes moeten na dit schooljaar opnieuw een studiekeuze 
maken. De inschrijving voor het volgende schooljaar kan vanaf 21 juni. (Tegelijk kunnen de boeken 
voor volgend schooljaar besteld worden.) 
In elk geval moet de studiekeuze ten laatste op woensdag 30 juni doorgegeven worden. 
 
Ook voor de leerlingen van derdes en vijfdes zullen de boeken voor volgend schooljaar vanaf 21 juni 
besteld kunnen worden. 
 

6 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. 
 
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! 

 


