
Pensioen: We wuifden mijnheer Tampere en mevrouw Franck uit.
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Rapport en feedback bij de klassenleraar. 

De klassenleraar verwittigt de leerlingen van zijn/haar klas

wanneer iedereen precies aanwezig moet zijn.

Feedback bij de vakleerkracht(en) 

Alleen voor de leerlingen bij wie het op het rapport genoteerd

staat!

Online oudercontact 

Afspraken maken via Smartschool (vanaf 19 december tot en

met 23 december 12 u.) 

Afspraken mogelijk met alle vakleerkrachten

woensdag 22 december 
9 – 10 u. 

woensdag 22 december
10 – 11.30 u. 

donderdag 23 december
15.30 – 19 u. 

De leerlingen zijn vrij  op maandag 20 en dinsdag 21 december, 

op donderdag 23 en vrijdag 24 december.
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NIEUWSBRIEF

Volgende week 20-24 december

VOLGENDE WEEK 20-24 DECEMBER

MAANDAG 10 + DINSDAG 11 JANUARI

ZESDES: INFO OVER HOGER

ONDERWIJS

PRETTIGE VAKANTIE
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Voor ouders:
Graag herinneren we u eraan dat op dinsdag 18 januari om 20 uur een uiteenzetting is voorzien door het

CLB omtrent het hoger onderwijs. De laatste jaren is er onder andere in het puntensysteem veel

gewijzigd, opleidingen zijn van naam veranderd, ijkingsproeven hebben het licht gezien en als ouder is

het allang niet meer evident om tussen de bomen het bos nog te zien. 

Daarom bent u van harte welkom, die avond, in het Auditorium van het college. Uiteraard onder

voorbehoud van mogelijke verstrengde corona-maatregelen.

Voor leerlingen:
Op donderdagnamiddag 20 januari was een studiekeuzebeursbezoek in Kortrijk voorzien, maar deze is

door de organisatoren in de live versie weer afgeblazen (de locatie is opgevorderd als vaccinatiecentrum).

Er komt een virtueel alternatief, maar hoe dat er precies zal uitzien, is voorlopig nog koffiedikkijken.

Het tweede trimester/semester begint op maandag 10 januari om 8.20 u.

Maandag 10 + dinsdag 11 januari

Geen avondstudie voor eerstes, tweedes, derdes en vierdes

Zesdes: Info over hoger onderwijs

Prettige vakantie – Zalig Kerstfeest – Gelukkig Nieuwjaar
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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!
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https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege
https://www.instagram.com/sintlodewijkscollegebrugge/
https://sint-lodewijkscollege.be/nl
https://sint-lodewijkscollege.smartschool.be/login
https://sint-lodewijkscollege.smartschool.be/login

