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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    3 september 2021 

 

Foto: Meters en peters van onze eerstejaars 
 
 

1 Proefstudie eerstes 

De leerlingen van de eerstes en hun ouders ontvangen binnenkort (ten laatste zondagmorgen) een 
apart bericht over de proefstudies van volgende week. 
Daarin zal een link staan om in te schrijven voor 1 van de proefstudies op maandag, dinsdag of 
donderdag. 
Het is een extra kans om kennis te maken met het studeren in de avondstudie. 
 
 
 

2 Avondstudie en maaltijden eerstes, tweedes, derdes en vierdes 

 
Voor alle leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes vragen we dringend aan de ouders om  
- in te schrijven voor de maaltijden (KEUZE: geen / warm / koud), 
- in te schrijven voor de avondstudie (KEUZE: geen / 16.30 – 17.30 uur / 16.30-18.15 uur). 
 
Het registreren gebeurt via Smartschool: bij ‘inschrijven middag/studie’. 
Dank je wel om dit zo snel mogelijk in orde te maken. 
 
Graag jullie aandacht: 
Om in te schrijven voor de eerste studiebeurt op dinsdagavond moet eerst in Smartschool nog een 
wijziging aangebracht worden door onze ICT’ers. We doen dit zo snel mogelijk in het begin van 
volgende week. 
 
(Ouders kunnen de keuzes voor maaltijden en avondstudie op elk moment aanpassen en ontvangen 
ook telkens een bericht dat er een wijziging werd aangebracht.) 
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3 Onderwijscheques: Korting op de schoolfactuur 

 
Wie heeft recht op onderwijscheques?  
Alle schoolgaande kinderen, ook pleegkinderen, gedomicilieerd in Brugge en 
ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.  
 
Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:  
> het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming  
> het gezin is in collectieve schuldenregeling (indien niet binnen het OCMW 
Brugge, moet hiervan een bewijs gemaild worden)  
> het gezin is in budgetbeheer met schuld binnen het OCMW Brugge  

> kinderen en jongeren zonder verblijfsrecht. 
 

In onze school is mevrouw Inge Van de Casteele (boekhouding) – economaat) 
de contactpersoon voor de onderwijscheques. 
Bij haar kan je met een klever van de mutualiteit op de folder van de stad de 
onderwijscheques aanvragen. 
De folder kan je ook bij mevrouw Van de Casteele krijgen. 
Je vindt de folder ook digitaal bij deze Nieuwsbrief. 
De aanvragen voor de onderwijscheques worden discreet behandeld. 
 
Meer info: Via een smartschoolbericht aan mevrouw Van de Casteele of rechtstreeks in haar kantoor, 
in de buurt van de rode balie. 
 
 

4 WK Tijdrijden (18-22 september 2021) 

We geven jullie graag de informatie mee die we als school ontvangen hebben. 
Er kunnen vertragingen optreden … Vertrek op tijd! 
 
Het parcours van het WK Tijdrijden Knokke-Brugge  
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Het parcours varieert per dag, maar ligt tussen Knokke-Heist en Brugge (aankomst telkens op ’t 
Zand). 
Ook aangrenzende straten zullen niet toegankelijk zijn. 
Stad Brugge voorziet dat elke school bereikbaar blijft, eventueel via een aangepaste route. 
 

De bushaltes op ’t Zand zullen tijdelijk niet in gebruik zijn. Bussen zullen aankomen en vertrekken 

aan het station. 
 
Zie ook : https://www.brugge.be/wkwielrennen/parcours 

 

Tip voor fietsers: Goed gezien! 

Draag fluo,  
draag een fietshelm,  
zorg ervoor dat je fietsverlichting wél werkt! 
 
 

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 

- Over boekhouding, rekeningen …: aan Inge Van de Casteele 

- Algemene info: telefonisch via het onthaal (050 40 68 40) of via Smartschool aan de directie (B. 

Vandenberghe, G. Onghenae of A. Blontrock) 

 

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

 

https://www.brugge.be/wkwielrennen/parcours

