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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    1 oktober 2021 

 

Foto: Het nieuwe praesidium voor dit schooljaar ging van start. 
Ewout De Baets (6F) en Jesse De Fruyt (6E) zijn praeses van het praesidium. 

Léon Missoul (5H) is secretaris van het praesidium. 
 

 

1 Eerstes: Leefsleuteldag op maandag 4 oktober 

(mondmasker voorzien voor busrit) 

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. Daarvoor moeten de leerlingen WEL nog een 
MONDMASKER voorzien! 
 
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.) 
 

2 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 van COVID-19 vertonen 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’. 
 

3 Coronamaatregelen blijven! 

- Bewaar voldoende afstand. 
- Ventilatie blijft belangrijk.  

De klasdeur blijft altijd open tijdens de les.  
Het raam blijft altijd open tijdens de les, behalve als de weersomstandigheden (regen, harde 
wind …) het niet meer toelaten. Voorzie een sjaal, een extra pull, een poncho … om je warm 
te houden. 

 
Het mondmasker is niet meer verplicht op school. 
Wie zich veiliger voelt met een mondmasker, mag het zeker blijven dragen. We respecteren ieders 
individuele keuze hierin. 
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4 Praesino 

In het Praesino kan je tussen de middag gezelschapsspellen spelen en kan je buitenspeelmateriaal 
ontlenen. Het Praesino vind je in het laatste deel van de eetzaal (warme maaltijden). Je komt binnen 
via de deur aan het voetbalveld. Het Praesino is er voor alle leerlingen! 
 

5 Lees- en tekenclub  

De Voute (een lokaal op de tweede verdieping) toveren we om tot een gezellige lees- en 

tekenruimte. Vanaf dinsdag 12 oktober zijn leerlingen van de eerstes tot en met de zesdes hier 

tijdens de middagpauze welkom. Leerlingen brengen zelf een boek, strip of tekengerief mee. 

Inschrijven kan via het weekrooster in Smartschool. Dit kan vanaf zaterdag 9 oktober. Het aantal 

plaatsen is beperkt tot 20 leerlingen per keer. 

Met vragen hierover kan je terecht bij Mevr. Graulus (2e en 3e graad) en Mevr. Vanhove (1e graad). 

6 Leesjury (eerste graad) 

Leerlingen van de eerste graad kunnen zich inschrijven voor de Leesjury.  

De juryleden lezen doorheen het jaar zes boeken en komen een zestal keer samen om deze boeken 

te bespreken.  Op het einde brengen ze hun stem uit voor het beste boek. De bijeenkomsten zullen 

steeds tijdens de middagpauze doorgaan. Inschrijven kan door een Smartschoolbericht te sturen 

naar Mevr. Vanhove en dit voor vrijdag 8 oktober. 

 

7 Warm aanbevolen: Golden Buzzer voor Sigurd Luyckx 5E + lerares mevr. K. Denolf 

VANAVOND om 20.35 u.  

Druk jij op die “golden buzzer” om Sigurd Luyckx (5E) en Mevr. Denolf met hun trampolineploeg WIK  
naar de volgende ronde te helpen? 

Via deze link  https://vtm.be/belgiums-got-talent/stem/  kun je stemmen.   
Druk op die “golden buzzer” TIJDENS hun act! 

Vergeet niet om een account te maken, want zonder een account kan je niet stemmen 😁 
 

 

https://vtm.be/belgiums-got-talent/stem/
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8 Vrije dagen in oktober en november 

ma 11 oktober 2021    pedagogische studiedag (vrije dag voor de leerlingen) 

vr 22 oktober 2021 begeleidende klassenraden (vrije dag voor de 

leerlingen) 

za 30 oktober tot en met zo 7 november  herfstvakantie 

do 11 november 2021    Wapenstilstand 

vr 12 november 2021     brugdag na 11 november  

 
 Vrije dagen en vakantieperiodes voor de rest van het schooljaar vind je op de website bij 
‘Kalender’. 
 
 De precieze data voor de eindtoetsenperiodes (december, maart/april, juni) zijn nog niet volledig 
klaar voor publicatie. We zullen jullie hierover zo snel mogelijk informeren. 
 

9 ICT-vragen over laptop, software … 

Wie een vraag heeft voor een ICT-collega (laptop, software …), meldt zich eerst aan bij het ICT-
kantoor op de 1e verdieping.  
Als daar niemand aanwezig is, meld je je onmiddellijk aan bij de balie zodat een ICT-collega kan 
worden opgebeld. 
Wie ’s avonds of tijdens het weekend een vraag heeft, stuurt een Smartschoolbericht aan mijnheer 
Matthias Verbeke. 
 

10 Leerlingenkaart? 

 
Wie zijn/haar leerlingenkaart verloren heeft, of bij wie de kaart niet meer werkt, meldt zich aan bij 
de balie tijdens de ochtendspeeltijd om 10 u. 
Elke leerling moet altijd een leerlingenkaart bij zich hebben. Het is niet alleen een betaalmiddel, het 
is ook het middel om je te registreren bij vervangstudies, middagstudies en avondstudies. 
 

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! 

 

 


