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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    31 augustus 2021 

 

 

 

Welkom! 

Hopelijk hebben jullie ook genoten van de zomervakantie? 
We kijken ernaar uit om iedereen op school te mogen verwelkomen! 
Wij zijn blij met jullie te mogen starten op 1 september, zeker ook met onze nieuwe leerlingen. 
 
Aan iedereen: Van harte welkom! 
Laten we er samen een mooi schooljaar van maken. 
 

1 Start van het schooljaar op woensdag 1 september 

We verwachten alle leerlingen van het eerste jaar om 9 u. op school. We verzamelen op de 

speelplaats van de eerstes (tweede speelplaats aan de kant van het voetbalveld). 

De leerlingen van tweedes tot en met zesdes starten om 8.20 u. Zij verzamelen op hun eigen 

speelplaats: 

- tweedes: tweede speelplaats aan de kant van de spoorweg 

- derdes en vierdes: eerste speelplaats aan de kant van het voetbalveld 

- vijfdes en zesdes: eerste speelplaats aan de kant van de spoorweg 

 

2 Kick-Off op donderdag 2 september 

Op donderdag 2 september, om 12 uur, komen we samen op het voetbalveld, met alle leerlingen 

van de school. We genieten er van de frietjes en van de muziek! 

Breng je voor de Kick-Off ook zelf je drinkfles mee? 

Er zijn die dag geen warme maaltijden en geen belegde broodjes. De eetzalen zijn gesloten. 

(Op school laten we geen PMD toe: plastic flesjes en blikken zijn niet toegelaten.) 

 

3 Maatregelen tegen corona 

We blijven alert om besmettingen met het coronavirus te vermijden. 
Dit zijn de maatregelen die we zeker tot eind september zullen 
toepassen. 
 
 

We danken iedereen om zich daaraan te houden. We hopen zo te kunnen vermijden dat leerlingen of 
personeelsleden besmet raken. 
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1 Ventilatie 
De klasdeur en minstens 1 raam zullen openblijven. 
Voorzie eventueel een extra trui wanneer het kouder wordt … 
 
2 Afstand bewaren 
We bewaren de afstand in de gangen, op de speelplaatsen, in de lokalen. 
 
3 Hygiëne 
We ontsmetten onze handen bij het binnenkomen van het gebouw. 
We ontsmetten tafelvlakken en rugleuningen. 
 
4 Mondmasker 
“Rechtstaan = mondmasker aan.” 
 
We dragen het mondmasker: - bij alle verplaatsingen in het gebouw, in de klassen, in de gangen 
    - bij het wachten in de rij bij de eetzalen (eetzaal, Ark, Anselma) 

- in het auditorium en in de kapel, omdat we er de afstand niet 
kunnen bewaren 
 

Het mondmasker mag af:  - als je neerzit in de klas, in de vervangstudie, in het OLC … 
    - als je neerzit in de eetzalen (eetzaal, Ark, Anselma) 
    - op de speelplaatsen, op voorwaarde dat je afstand bewaart 
    - tijdens de LO-les 
Voorzie zelf altijd enkele reserve mondmaskers. 
 
5 Quarantaine? 
Wie omwille van besmetting of hoogrisicocontact in quarantaine moet blijven, verwittigt zo snel 
mogelijk de school. 
 

4 Avondstudie 

De avondstudie voor de leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes begint op 
maandag 13 september. 
De leerlingen van de eerstes zullen in de week van 6 september ook al eens een 
proefstudie kunnen meemaken. Hierover volgt binnenkort meer informatie.  
 
(Leerlingen die omwille van training of openbaar vervoer in de week van 6 september toch (kort) 
opvang nodig hebben, sturen voor 3 september een Smartschoolbericht aan mevrouw Blontrock. 
Graag vermelden: welke dag(en) en tot hoe laat er opvang nodig is.) 
 

5 GSM-gebruik 

Voor iedereen geldt: geen gsm-gebruik in het schoolgebouw.  
Voor de eerste en tweede graad enerzijds, en de derde graad anderzijds, 
gelden daarnaast andere afspraken. 
 
Eerste en tweede graad 
- De leerlingen van eerste en tweede graad bewaren hun uitgeschakelde gsm in de 
locker.  
- Na de lesuren kan je natuurlijk je gsm opnieuw gebruiken, maar wel buiten het schoolgebouw. 
Dit betekent dat je je gsm niet gebruikt tot 16.20 u. (of om 12 u. op woensdag, of als je ’s middags 
naar huis gaat om te eten). 
Tijdens de speeltijden en tussen de middag kiezen we voor tijd om te babbelen, te spelen …  
(We bezorgen je binnenkort ook een overzicht van mogelijke activiteiten tussen 12 en 13 uur.)  
 



3 
 

Derde graad 
- De leerlingen van de derde graad mogen hun gsm gebruiken tijdens de pauzes, uitsluitend op hun 
eigen speelplaats (= hotspot).  
- Tijdens de lessen is je gsm uitgeschakeld, tenzij je leerkracht het anders bepaalt of toelaat. 
 

6 Locker  

We vragen met aandrang dat iedereen gebruik maakt van zijn/haar locker.  
Je bergt erin op: portefeuille, gsm, laptop (als je niet in de klas blijft) … 
Dit is belangrijk omwille van de veiligheid: een goede bescherming en geen kans tot verlies of 
diefstal. 
 

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 (B. 

Vandenberghe, G. Onghenae of A. Blontrock) 

 

Leerlingenbegeleiding 

Leerlingen en ouders kunnen via Smartschool terecht bij deze leerlingenbegeleiders: 

Nele Vanneste (zorgcoördinator), Annemie Louagie, Wouter Demuyt, Gert-Jan Vandenbussche, Lien 

Crommelinck. 

(Mijnheer Vandenbussche vervangt mijnheer Dupan die eind vorig schooljaar met pensioen ging.) 

 

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Blijf gezond en houd jullie goed! 

 


