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NIEUWSBRIEF
26/11/2021
Deze week was het 'Voorleesweek' en vierden we het boek. Onze pas opgerichte werkgroep T(aal)&C(ultuur) plaatste deze prachtige
opstelling in de Agora.

Project Armoede
Op Youtube vinden jullie de vier filmpjes van onze leerlingen
(Floor, Ben, Carolina en Stan) over Poverello, Kaba en MamaStart.
Heb je ze ook al gezien?

PROJECT ARMOEDE

De inzamelactie loopt tot en met woensdag 1 december.
Heel veel klassen brachten al volle dozen naar het inzamelpunt aan
de leraarsgang.
In naam van de organisaties danken we alle leerlingen en hun ouders,

EINDTOETSEN: NAMIDDAGSTUDIES

EINDTOETSEN: STUDIEBEURT

EINDTOETSEN: VRIJDAG 17 DEC

KERSTVAKANTIE

OPENINGSUREN CLB IN DE
KERSTVAKANTIE

en ook de leerkrachten, voor elke bijdrage!
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Eindtoetsen: namiddagstudie voor eerstes, tweedes, derdes
en vierdes
Ten laatste op dinsdag 30 november moeten de leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes
ingeschreven zijn voor de namiddagstudies in de eindtoetsenperiode.
Inschrijven gebeurt via Smartschool via de account van de ouders:
Handige links -> Inschrijven middag/studie -> Keuze voor de examenperiodes.
Zowel voor de maaltijden (‘Geen’, ‘Warm’ of ‘Koud’) als voor de examenstudie (‘Geen’ of ‘van … tot
…’) moet u als ouder de keuze aanduiden.
Let op:
Bij het begin van het schooljaar hebt u hiervoor misschien al een keuze gemaakt? Klopt deze
keuze nog?
Op woensdag zijn er geen warme maaltijden.
De namiddagstudies in de eindtoetsenperiodes beginnen om 13 u., en niet om 13.30 u.
De namiddagstudie voor de eerstes duurt tot 15 u., voor tweedes-derdes-vierdes tot 16 u.
De namiddagstudies beginnen de dag voor de start van de eindtoetsen, behalve als de
eindtoetsen starten op maandag.

Eindtoetsen: studiebeurt in de voormiddag?
De leerlingen van de tweedes hebben op woensdag 15 december een studiebeurt in hun
eindtoetsenrooster. Zij moeten tot 12 u. op school blijven. Er is toezicht voorzien.
De leerlingen van de derdes en vierdes die een of meer studiebeurten in hun eindtoetsenrooster
hebben, komen dan later aan op school, of vertrekken vroeger. Er is geen toezicht voorzien.
Bekijk heel goed je eindtoetsenrooster! Dit is ook zichtbaar in je weekrooster.
(Wie toch op school moet blijven, meldt dit via een Smartschoolbericht aan mevrouw
Blontrock, ten laatste op 30 november, met vermelding van naam, klas en datum(s).)
De leerlingen van vijfdes en zesdes die slechts 1 eindtoetsbeurt hebben, komen later aan of
vertrekken vroeger.

Eindtoetsen: vrijdag 17 december
De leerlingen van de eerstes en de tweedes hebben op vrijdag 17 december
1 eindtoets en zijn dus vrij vanaf 10 uur.
De leerlingen van de derdes hebben op vrijdag 17 december 1 eindtoets om
10.20 u. en zijn vrij vanaf 12 u.
De leerlingen van de vierdes hebben op vrijdag 17 december 2 eindtoetsen
en zijn op school van 8.20 u. tot 12 u.
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Kerstvakantie
De school sluit op vrijdag 24 december om 12 u.
De school is open – op afspraak – op vrijdag 7 januari en zaterdag 8
januari (9.30 – 12 u.).
Begin tweede trimester/semester: maandag 10 januari 2022 om 8.20 u.

Openingsuren CLB in de kerstvakantie
Het CLB (Vrij CLB De Havens Brugge) is open op :
woensdag 5 januari (8.30 u. – 12 u. + 13.30 u. – 16.30 u.),
donderdag 6 januari (8.30 u. – 12 u. + 13.30 u. – 16.30 u.),
vrijdag 7 januari (8.30 u. – 12 u. + 13.30 u. – 16 u.).
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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!
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