
Twee leerlingen in volle concentratie tijdens het schaaktoernooi.
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Kerstwens

KERSTWENS

TER HERINNERING: 

VRIJWILLIGE REMEDIËRING

HERORIËNTERING OF 

VERANDEREN VAN STUDIERICHTING

KERSTVAKANTIE

NA DE KERSTVAKANTIE:

AFWEZIGHEDEN MELDEN

START 2E TRIMESTER/SEMESTER

Met Kerst stilstaan
bij de kiem van elk nieuw begin.

 
Argeloos want onverwachts.

 
Of hoe het kwetsbare pasgeboren

Kind
een volstrekt onvermoede Toekomst

in zich draagt.

De directie van het Sint-Lodewijkscollege wenst u een jaar vol
onbevangen ontmoetingen, inspirerende wendingen en

onverhoopte kansen op liefde en geluk.

Ann Blontrock Greet Onghenae Bert Vandenberghe
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eerste graad: adjunct-directeur Ann Blontrock

tweede graad: directeur Bert Vandenberghe

derde graad: adjunct-directeur Greet Onghenae

Als de klassenraad een verandering van studierichting heeft aangeraden, en als de leerling en de ouders

hierop ingaan, moet dit ook bij de directie besproken én bevestigd worden voor zaterdag 8 januari 2022. 

Ook als een leerling de school verlaat, vragen we om dit aan de directie te melden voor zaterdag 8

januari.

Dank u wel om de deadline te respecteren en de school tijdig in te lichten.

De school is open op vrijdag 7 januari en zaterdag 8 januari, van 9.30 tot 12 u., enkel op AFSPRAAK. Een afspraak

maken gebeurt via e-mail: directie@sint-lodewijkscollege.be of via Smartschool bij iemand van de directie.

Vrij CLB De havens is open op woensdag 5 januari, donderdag 6 januari en vrijdag 7 januari.  

       Zie www.vrijclb.be/vrijclbdehavens .

Ter herinnering: Vrijwillige remediëring (tweede en derde graad)

Wie een vrijwillige remediëring heeft, kan dit uitvinken als de leerling niet wenst deel te nemen. Dit moet
gebeuren voor zondag 2 januari.

Dank u wel om deze deadline te respecteren.

Heroriëntering of veranderen van studierichting
 

Kerstvakantie
 

Na de kerstvakantie: Afwezigheden melden

telefonisch vanaf 7.45 u.: 050 40 68 40
via een Smartschoolbericht aan ‘Opvoeders Sint-Lodewijkscollege’

Tot en met 9 januari (= tijdens de kerstvakantie):
Wie na de kerstvakantie omwille van quarantaine of isolatie afwezig zal zijn, of wie ziek is, moet de school
verwittigen via een Smartschoolbericht aan adjunct-directeur Ann Blontrock.

Vanaf maandag 10 januari worden afwezigheden opnieuw gemeld: 

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

Start 2e trimester/semester

mailto:directie@sint-lodewijkscollege.be
http://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens
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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

