NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

10 september 2021

Foto: Op zondag 26 september tussen 11 en 17 u. is iedereen van harte welkom voor de familiedag
waarop we graag leerlingen, ouders, leerkrachten … uitnodigen
Jullie ontvangen hierover nog een apart bericht!
Save the date

1 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 ten laatste op maandag 13 september in orde te maken.
(Ouders kunnen de keuzes voor maaltijden en avondstudie op elk moment aanpassen en ontvangen
ook telkens een bericht dat er een wijziging werd aangebracht.)

2 Middagsport
Beste leerlingen
Jullie kunnen vanaf nu opnieuw intekenen voor de middagsport.
Dit doe je door een zaal te reserveren aan de rode balie bij mevrouw
De Wulf. Doe dit ruim op voorhand zodat je zeker een plaatsje hebt.
Enkele belangrijke afspraken:
 Je brengt je picknick mee en gaat eerst eten in de cafetaria (aan de sportzaal).
 Je kan je meteen na het eten omkleden in de kleedkamers.
Je brengt hiervoor gepaste sportkledij en sportschoenen mee!
 Supporters zijn niet toegelaten.
 Je ruimt al het materiaal zelf op (voetbaldoelen, volleybalpalen, …).
 De middagsport eindigt om 13u.
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De leerkrachten brengen jullie binnenkort op de hoogte van enkele vaste sportactiviteiten (dans,
relaxatie, gevechtsport, klassencompetitie …).
Heel veel sportplezier!
De opvoeders en sportleerkrachten
Mevrouw De Wulf en mevrouw De Groote

3 Verplichte excursies en reizen: Vaccinatie
Als school mogen wij niet informeren naar de vaccinatiestatus van onze leerlingen en collega’s.
Om excursies en reizen te kunnen laten doorgaan, moeten wij ons als school houden aan de regels
zoals die gelden in de samenleving. Wat de overheid (binnen- of buitenland) of de plaatselijke
organisatie oplegt, moeten wij ook volgen.
Voor een verplichte excursie of een reis waarvoor je ingeschreven bent, kan het dus noodzakelijk zijn
volledig gevaccineerd te zijn of een recente negatieve PCR-test te hebben. Wij rekenen erop dat je
als leerling of collega hiervoor de nodige documenten of bewijzen kan voorleggen als erom gevraagd
wordt.
Voor meerdaagse excursies of reizen is het niet mogelijk om tijdens de excursie of tijdens de reis
telkens tijd te maken om onder begeleiding of zelfstandig om de 24, 48, 72 … uur een test te laten
afnemen in een officieel testcentrum.
We danken jullie om de organisatie van de excursies en de reizen te respecteren door zelf in orde te
zijn met bewijs van vaccinatie of van negatief testresultaat. Alleen zo kunnen wij – zoals het van ons
verwacht wordt – alles organiseren in een schools verband.

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!
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