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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                     4 juni 2021 

 
Afbeelding: De gemaskerde leerkrachten op de Kleine Kunstavond van 29 mei 

 

1 Volhouden! Vermijd besmettingen 

Begin deze week werden we op school geconfronteerd met leerlingen die in quarantaine moesten 
omwille van een besmetting via een privé-samenkomst.  
We dringen er echt op aan om nog even vol te houden! 
De eindtoetsen komen eraan … 
De laatste lessen zijn voor elke leerling van belang … 
 
Vermijd dus besmettingen! 
Zo vermijd je dat je zelf en/of klasgenoten in quarantaine moeten. 
 
Houd je nog verder aan de maatregelen: afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten, 
geen materiaal doorgeven … 
Wanneer je symptomen vertoont of twijfelt, vragen we om de huisarts (van wacht) te contacteren. 

Wij houden vol op school! 
Houden jullie ook buiten de schoolmuren vol? 

 

2 TombolAndA 

 
Kocht jij al je lotje voor TombolAnda en steunde je zo ons solidariteitsproject? 

Indien wel, hartelijk dank! 

Indien (nog) niet, maandag in de voor- en namiddagspeeltijd is jouw (laatste) kans! 

...€1 voor 1 lotje, €10 voor 12 lotjes... 

Woensdag 9 juni gebeurt de trekking. De winnende nummers zullen geafficheerd worden bij de 

prijzenkasten en via Smartschool gecommuniceerd worden.  

Het afhalen kan enkel gebeuren op donderdag 10 en vrijdag 11 juni tijdens de speeltijden aan het 

raam van de leraarsgang op de speelplaats van 4, 5 en 6. 

Bayarlaa! 

PS In alle drukte was er 1 leerling die een ‘dubbel’ lotje had gekregen. Zo kon hij natuurlijk geen 
prachtprijs winnen … Mocht het toch nog bij iemand anders voorgevallen zijn, kom dit dan zeker 
maandag melden bij mevrouw Leroy of mevrouw Lambert. 
 

En aan iedereen: veel succes bij de trekking! 
 

  



2 
 

2 Geen middagstudie meer vanaf dinsdag 8 juni 

 
Omwille van de eindtoetsenperiode is er geen middagstudie in de leeszaal van de cultuurbibliotheek  
meer mogelijk vanaf dinsdag 8 juni. 
 

3 Inschrijven voor de eindtoetsennamiddagstudie 

 
Voor eerstes tot en met vierdes is er tijdens de eindtoetsenperiode namiddagstudie.  
Voor de eerstes: 13-15 u. 
Voor de tweedes, derdes en vierdes: 13-16 u. 
Via Smartschool moeten ouders hiervoor de leerling(en) inschrijven.  
Graag inschrijven voor donderdag 10 juni. 
 

4 Eindtoetsenstudie in de leeszaal 

 
Voor vijfdes en zesdes is er in de leeszaal van de cultuurbibliotheek namiddagstudie, enkel op 
afspraak via reservatie! 
Reservatie via weekrooster via “middagstudie” (ten laatste de dag voordien tot 24u) 
Niet ingeschreven = Geen toegang 
Beurt 1: BEGIN om 12u30-15u30: Je blijft deze beurt volledig. 
Beurt 2: vanaf 15u30 tot einde. Hier mag je vrij vertrekken op het tijdstip naar keuze ... 
Coronamaatregelen:  
Eigen materiaal meebrengen: BYOD, koptelefoon, laders. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: tot 18 u. 
Op vrijdag: tot 17 u. 
 

5 Boekenfonds: Inleveren schoolagenda en huurboeken 

 
De leerlingen van de eerstes, tweedes en derdes zullen hun schoolagenda in het klaslokaal moeten 
inleveren op donderdag 24 juni. 
Zij hebben geen huurboeken die weer ingeleverd moeten worden. 
 
De leerlingen van de vierdes zullen hun schoolagenda en de huurboeken moeten inleveren op vrijdag 
25 juni. Dit zal volgens klas moeten gebeuren. Zij krijgen hierover een apart Smartschoolbericht. 
 
De leerlingen van de vijfdes en zesdes zullen hun schoolagenda en de huurboeken moeten inleveren 
op donderdag 24 juni. Dit zal volgens klas moeten gebeuren. Zij krijgen hierover een apart 
Smartschoolbericht. 
 

6 Klasfoto 

Op maandag 7 juni maken we van elke klasgroep een klasfoto.  
We doen het op een coronaveilige manier.  
Als het weer het toelaat, zullen we de foto buiten maken. 
De opstelling en het wachten gebeurt met het mondmasker op.  
Wanneer de foto gemaakt wordt, zetten we heel kort even het mondmasker af. 
Meteen daarna, bij het vertrek en teruggaan naar de klas, zet iedereen weer het mondmasker op. 
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7 Inschrijven voor volgend schooljaar: Tussen 21 en 30 juni 2021 

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. 
 

8 Kandidaat-leerlingen? 

Kandidaat-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! 

 

Voor de leerlingen van vijfdes en zesdes, want zij starten donderdag en vrijdag met hun eindtoetsen! 

 


