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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    24 september 2021 

 

Graag tot zondag! 
 

 

1 Individuele foto’s: Aankopen, teruggeven of bijbestellen?  

Op dinsdag 28 september (of onmiddellijk daarna) zullen de opvoeders 
opnieuw langskomen in de klas. 
 
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 
- 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. 
 

2 Eerstes: Geen avondstudie op maandag 4 oktober 

De eerstes trekken op maandag 4 oktober op Leefsleuteldag. Daarna is er geen avondstudie 
voorzien. 
De concrete info wordt door de klassenleraars aan de leerlingen gegeven. 
De verplaatsing zal met de bus gebeuren. 
 
Wie na de leefsleuteldag toch opvang nodig heeft omwille van openbaar vervoer of training meldt 
zich om 16.30 u. bij de balie. 
(Voor tweedes-derdes-vierdes is er op maandag 4 oktober avondstudie zoals altijd.) 
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3 Ziek? Symptomen?  

In het belang van iedereen (leerlingen en personeelsleden), en om de gewone gang van de lessen te 
kunnen garanderen, vragen we met aandrang dat leerlingen die ziek zijn, die zich ziek voelen of die 
symptomen vertonen van COVID-19 niet naar school komen.  
Neem in dat geval contact op met de huisarts (van wacht). 
Een van de ouders verwittigt ook de school. Dat kan telefonisch of via een Smartschoolbericht aan 
‘Opvoeders Sint-Lodewijkscollege’. 
 

4 Versoepeling van de mondmaskerplicht vanaf vrijdag 1 oktober 

Vanaf vrijdag 1 oktober (en niet vroeger! ) is het niet meer verplicht om een 
mondmasker te dragen in het schoolgebouw. 
 
Wie het veiliger vindt om wel een mondmasker te dragen, mag dat zeker blijven 
doen.  
 

5 Andere coronamaatregelen blijven 

De maatregelen i.v.m. afstand bewaren en ventilatie blijven wél behouden.  
Voorzie dus een extra trui, sjaal of poncho voor in de klaslokalen. 
Bewaar in de gangen, op de speelplaatsen en in de rij bij de eetzalen ook de nodige afstand. 
 

6 Academie: Cursus ‘Spaans voor beginners’  

De cursus ‘Spaans voor beginners’ voor eerstes, tweedes en derdes is volzet. Wie nog inschrijft, komt 
op de wachtlijst terecht. 
(Leerlingen en ouders van leerlingen in eerstes, tweedes en derdes ontvingen hiervoor deze week 
een apart Smartschoolbericht.) 
 

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! 

 

 


