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NIEUWSBRIEF                                         Sint-Lodewijkscollege                                         25 juni 2021 

      
Afbeelding: Tweedes bij hun klasontbijt op 15 juni 

 

1 Boeken bestellen voor volgend schooljaar 

 
Voor alle leerlingen van eerstes tot en met vijfdes!  

Vanaf nu  kunnen je ouders de boeken voor volgend schooljaar bestellen, op 
voorwaarde dat ze je studiekeuze al hebben doorgegeven. 
 
Je doet dit via Smartschool bij BOEKENFONDS in het menu HANDIGE LINKS. 
Maak een nieuwe bestelling door onderaan te klikken op ‘Nieuwe bestelling 
toevoegen’. 

Via ‘Plaats bestelling’ en daarna ‘Leveringsadres kiezen en betalen’ rond je de bestelling af. 
 
De bestelling van de boeken bereikt ons bij voorkeur voor 2 juli (12 u.) en ten allerlaatste op 22 
augustus 2021. 
 

2 Klasfoto 

De klasfoto’s werden op 7 juni gemaakt.  
Elke leerling ontvangt bij zijn/haar rapport de klasfoto van dit bijzondere schooljaar.  
De klasfoto wordt aangerekend via de laatste schoolrekening. 
 

3 Oudercontact op woensdag 30 juni 

Het oudercontact van woensdag 30 juni zal digitaal via Smartschool verlopen. De afspraken hiervoor 
zal u via Smartschool kunnen maken vanaf zondag 27 juni (om 8 u.) tot en met woensdag 30 juni (om 
12 u.). Ouders kunnen een afspraak maken met een of meer vakleerkrachten. 
Afspraken op 30 juni zijn mogelijk tussen 15 en 18 u. 
 
Wie een afspraak wil maken met Mélanie Lampaert (CLB), kan dit het beste doen door via 
Smartschool een bericht aan haar te sturen. Dan neemt mevrouw Lampaert contact op om een 
afspraak te maken. 
 

4 Rapport en feedback op 30 juni 

 
Voor alle leerlingen van eerstes tot en met vijfdes! 
* Op woensdag 30 juni krijgen alle leerlingen hun rapport. De klassenleraar zal meedelen hoe laat je 
hiervoor op school moet zijn. (Dit zal tussen 9 en 10 u. zijn.) 
 
* Tussen 10 en 12 u. is er gelegenheid tot feedback voor de leerlingen. Je kan de vakleerkracht(en) 
spreken over de voorbije periode. 
De leerkrachten zullen in verschillende klaslokalen aanwezig zijn. Je zal op lijsten in de gangen 
kunnen aflezen waar je de leerkracht(en) kan vinden. 
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5 Belangrijk voor de leerlingen die volgend schooljaar niet 

in Sint-Lodewijkscollege ingeschreven blijven 

2.1 Laptop 

Leerlingen die volgend schooljaar naar een andere school gaan én die een laptop huren bij Signpost 

kunnen (maar moeten dus niet) hun huurcontract stopzetten en de laptop indienen op school. Er 

moet dan een formulier ingevuld worden en doorgestuurd naar Signpost. De domiciliëringsopdracht 

wordt dan ook gestopt. (Het formulier zal je aan de balie kunnen krijgen.) 

Deze leerlingen leveren de laptop en het formulier in aan de balie, ten laatste op woensdag 30 juni. 

Meer info bij mijnheer Verbeke. 

2.2 Leerlingenkaart/Betaalkaart 

Het saldo van de kaart kan terugbetaald worden via overschrijving. Wie dat wenst, stuurt aan 

mijnheer Verbeke een bericht in Smartschool met het rekeningnummer waarop kan terugbetaald 

worden. De kaart zelf moet niet ingediend worden. 

6 Meegedeeld: Vacatures bij McDonald’s 

Werken in een McDonald’s restaurant is zoveel meer dan een job , het is ook een springplank naar 
succes! 
McDonald's Knokke, Koksijde, Oostende Drive en Oostende Vlaanderenstraat zoeken enthousiaste 
medewerkers met eventuele doorgroeimogelijkheden! (jobstudenten/crew voor keuken of 
service/crewtrainers/managers) 
Neem een kijkje op de website: https://www.workatmcdo.be/wat-ga-je-doen 
Solliciteren kan via onderstaande mail: 

 s0077@be.mcd.com voor McDonald's Koksijde 
 s0053@be.mcd.com voor McDonald's Knokke 
 s0061@be.mcd.com voor McDonald's Oostende Drive 
 Mcdo.OostendeInStore@be.mcd.com voor McDonald's Vlaanderenstraat Oostende 

 

7 Openingsuren tijdens de zomervakantie 

De school is open van 1 juli tot en met 7 juli,  
en van 16 augustus tot en met 31 augustus, 
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. 

 

 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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