
Foto: De wensen, de gedachten ... uit de Allerheiligenbezinningen hebben we LOSgelaten

We vragen met aandrang dat wie zich ziek voelt of symptomen van

covid-19 vertoont, niet naar school komt.

Wie in quarantaine moet blijven, in afwachting van een

testresultaat of omdat hij/zij nog niet volledig gevaccineerd is,

moet de school verwittigen via de telefoon (050 40 68 40) of via

een Smartschoolbericht aan 'Opvoeders Sint-Lodewijkscollege'.

Het quarantaine-attest bezorg je ons zo snel mogelijk.

Wie een positief testresultaat op de coronatest krijgt, moet zo snel

mogelijk de directie verwittigen: via een Smartschoolbericht aan

'Ann Blontrock'.

mondmasker correct opzetten

ventilatie: altijd een raam en de deur open

afstand bewaren

Ook op school zien we dat de coronapandemie nog niet voorbij is.

We doen er alles aan zodat iedereen op een veilige en gezonde manier

naar school kan blijven komen.

 

We blijven de maatregelen strikt opvolgen:

Belangrijke wijziging: MONDMASKER 

Vanaf maandag 22 november zullen we het mondmasker opnieuw

altijd opzetten in het gebouw. In de klaslokalen kunnen we de afstand

van 1,5m niet garanderen. Dus moeten we, in opvolging van de

verstrengde maatregelen, in het gebouw ALTIJD het mondmasker

opzetten, ook tijdens de lessen.
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1 Corona

CORONA

ADVENT 2021 : PROJECT ARMOEDE

DE LIJN: APARTE DIENSTREGELING

TIJDENS DE EINDTOETSENPERIODE

Onze nieuwsbrief steekt in een nieuw jasje. 

Welkom

TOILETTEN



Op 6 december start voor veel scholieren opnieuw de examenperiode. In verschillende regio’s is

dan ook een aangepaste dienstregeling van kracht.

Deze kan van regio tot regio verschillen. We raden dan ook alle reizigers aan om in de periode van

6 december tot en met 23 december hun verplaatsing te plannen via onze routeplanner.

Op vrijdag 24 december zal De Lijn volgens een aangepaste vakantiedienstregeling rijden.

 3 De Lijn: Aparte regeling tijdens de eindtoetsenperiode

Leerlingen gebruiken altijd de toiletten op de speelplaatsen. 

Tijdens de speeltijden, in de middagpauze en na de lesuren

moeten leerlingen de toiletten op de speelplaatsen gebruiken.

De toiletten in het gebouw zijn alleen bedoeld voor dringende

gevallen.

 4 Toiletten

2 Advent 2021: Project Armoede

Kaba is de sociale kruidenier waar voedingsmiddelen en producten voor
verzorging aangeboden worden.

MamaStart ondersteunt toekomstige mama's en jonge gezinnen die het (tijdelijk)
moeilijk hebben met baby- en peutermateriaal.

Poverello zorgt ervoor dat mensen tegen heel democratische prijzen een gezonde
warme maaltijd kunnen eten.

Van 22 november tot en met 1 december zamelen we op school producten in voor
drie organisaties die mensen in armoede ondersteunen.

 
In elke klas is er een checklist met daarop de verschillende producten en
voedingswaren.

Alles vindt zijn plaatsje in de doos in de klas.

Als school bereiden we ons zo voor op Kerstmis. De advent is voor ons nog meer dan
anders de tijd om solidair te zijn met wie het minder goed heeft in onze regio.

Dank je wel aan iedereen om onze inzamelactie te ondersteunen!
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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)

Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen. 
 

CONTACT

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. 
Blijf gezond en houd jullie goed!

Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege
https://www.instagram.com/sintlodewijkscollegebrugge/
https://sint-lodewijkscollege.be/nl

