NIEUWSBRIEF

Sint-Lodewijkscollege

17 september 2021

Afbeelding: Beeld uit de openingsbezinningen van deze week – Het pastorale jaarthema

1 Vrije dagen september - oktober
Op de website vinden jullie het volledige overzicht van vrije dagen en vakantieperiodes bij ‘Kalender’.
In september en oktober zijn dit de vrije dagen:
- maandag 27 september:
Vrije dag
- maandag 11 oktober:
Vrije dag voor de leerlingen (Pedagogische studiedag)
- vrijdag 22 oktober:
Vrije dag voor de leerlingen (Klassenraden)

2 Sportdag op vrijdag 24 september
Op vrijdag 24 september is er sportdag voor alle leerlingen.
Er is per jaar een apart programma.
De jaarverantwoordelijken en de klassenleraars informeren leerlingen en
ouders hierover.

3 Geen avondstudie op 23 + 24 september
Er is geen avondstudie voor eerstes, tweedes, derdes en vierdes op donderdag 23 en vrijdag 24
september.

4 Foto’s: Individuele foto’s en klasfoto
Vanaf maandag 20 september zullen de leerlingen elk de set met hun
individuele foto’s en ook de klasfoto ontvangen. De opvoeders delen de
foto’s uit.
Op dinsdag 28 september (of onmiddellijk daarna) zullen de opvoeders
opnieuw langskomen in de klas.
(Zo hebben de internen ook de kans om in het weekend de foto’s thuis te tonen.)
Elke leerling ontvangt een klasfoto.
Voor de individuele foto’s zijn er drie mogelijkheden:
- De foto’s worden (gedeeltelijk) gekocht. Het bedrag wordt via de eerstvolgende schoolrekening
aangerekend.
(De leerlingen brengen hiervoor dus geen geld mee naar school.)
(Bij gedeeltelijke aankoop worden de foto’s die niet gekocht worden, teruggegeven.)
OF
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- De foto’s worden niet gekocht. De foto’s worden in de originele verpakking volledig teruggegeven
aan de opvoeder.
OF
- Er is een bijbestelling. Bij de foto’s steekt een bestelformulier. De ouders vullen het formulier en
bezorgen het ook terug aan de opvoeders via de leerling op 28 september.
Elke leerling moet dus tegen 28 september weten of hij/zij de foto’s (gedeeltelijk) aankoopt,
teruggeeft of bijbestelt.

5 Smartwatches
De leerlingen mogen tijdens toetsen en eindtoetsen geen smartwatches aanhebben. De smartwatch
moet dan in de locker opgeborgen worden.

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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