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NIEUWSBRIEF                                    Sint-Lodewijkscollege                                    22 oktober 2021 

Foto: Leerlingenraad eerste graad  
Voorzitter Maxim Peire (midden) + secretarissen Lasse Van Dichele (links) en Alexia Gevaert (rechts) 

 

1 Oudercontact op donderdag 28 oktober 

 
Op donderdag 28 oktober is er een eerste oudercontact tussen 16.40 en 20 u. 
- Als ouder(s) kan u een afspraak maken met de klassenleraar. 
 
- Afspraken zal u via Smartschool kunnen maken vanaf zaterdag 23 oktober.  
Afspraken kan u maken tot en met 28 oktober om 12 u. 
 Afspraak maken= 
  - Open uw Smartschoolaccount (als ouder!). 
  - Kies in de rechterkolom ‘Handige links (Ouders)’ voor: Oudercontact. 
- Op Smartschool zelf vindt u ook een instructiefilmpje, met handleiding, over het maken van de 
afspraak. 

 
 
- Omwille van de huidige coronasituatie zal dit oudercontact toch volledig online gebeuren.  
Voor ieders veiligheid en gezondheid kunnen we op dit moment geen fysiek oudercontact op school 
organiseren. 
 
- Wie met het CLB een afspraak wenst te maken, stuurt aan Mélanie Lampaert een 
Smartschoolbericht. 
- Wie met een collega van onze eigen KLb (Kern Leerlingenbegeleiding) een afspraak wenst te maken, 
stuurt aan ‘leerlingenbegeleiding’ een Smartschoolbericht. 
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2 Einde eindtoetsen in juni 2022 

In juni eindigt de laatste eindtoetsenperiode: 
- voor de zesdes op donderdag 23 juni 2022, 
- voor alle andere leerlingen (eerstes tot en met vijfdes) op vrijdag 24 juni 2022. 
 
Rapport + feedback + oudercontact eerstes tot en met vijfdes: 
donderdag 30 juni 2022 
 
Rapport en Afscheid zesdes: 
- rapport: vrijdag 24 juni 
- afscheid woensdag 29 juni 2022 
 

3 Boekenfonds 

 
- De sweaters (van XS tot XL) zijn op voorraad.  
Leerlingen brengen hun ‘boekenkaartje’ mee naar de balie om hun sweater tijdens een speeltijd, 
tussen de middag of na de lesuren op te halen. 
 
- Gymkledij:  

T-shirts (jongensmodel) maten L en XL zijn  op voorraad. 
T-shirts (meisjesmodel) maat L zijn op voorraad.  

 

 

4 Oudervereniging Sint-Lodewijkscollege 

We stellen dit jaar opnieuw onze oudervereniging samen. 
 

Het doel van onze oudervereniging: 
- 3x per jaar samenkomen in een vergadering 
- schoolgebonden thema’s bespreken in dialoog met directie en/of stafmedewerkers 
- ondersteunen bij de grote activiteiten voor leerlingen en/of ouders 
 

Samenstelling: ouders van huidige leerlingen (eerstes tot en met zesdes) 
 

Interesse? 
Geef voor de herfstvakantie uw naam door aan directeur Bert Vandenberghe. 
 
Van harte welkom! 
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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! 

 

 

 

 


