
De directeur en Ewout De Baets uit 6F verdeelden op maandag 1.500 heerlijke pralines waar Ewout
maar liefst 3 volle vakantiedagen aan gewerkt heeft. De directie wil hiermee alle leerlingen en
leerkrachten een hart onder de riem steken in deze coronatijd, en het jaar 2022 op een feestelijke en
warme manier inluiden
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NIEUWSBRIEF

DE VOUTE

NETHEID KLASLOKALEN

TWEEDE SEMESTER: VRIJE DAGEN EN

VAKANTIEPERIODES

ZESDES: INFOAVOND OVER HOGER

ONDERWIJS

DATA EINDTOETSENPERIODE MAART

(EERSTE EN TWEEDE GRAAD)

 

MEEGEDEELD: HEYO (VROEGER

IDEEKIDS)

 

VROLIJKE VISJES

Vrolijke visjes
We steken de rode balie regelmatig in een nieuw jasje. 
Sinds deze week fleuren de kleurrijke en vrolijke visjes van de eerstejaars
de inkomhal van de school op. 
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26 februari – 6 maart: Krokusvakantie

2 april – 18 april: Paasvakantie

26 mei – 29 mei: Hemelvaartweekend

4 juni – 6 juni: Pinksterweekend

1 juli – 31 augustus: Zomervakantie

Netheid klaslokalen

Alle stoelen op de tafels te plaatsen (bij voorkeur omgekeerd en aan de zijkant van de tafel)
De tafels in rechte lijnen en kolommen te zetten
De vloer goed te vegen
De vuilbakken te legen

Gezien de schoonmaakploeg momenteel onderbezet is, vragen we aan iedereen om een extra
inspanning te doen om de lokalen en vergaderzalen zo netjes mogelijk achter te laten.
Ook voor de schoonmaak van de klassen op woensdagnamiddag vragen we nog eens extra
aandacht om:

Dank alvast voor jullie medewerking!

Sabin Aspeslagh

Tweede en derde trimester / Tweede semester:
Vrije dagen en vakantieperiodes

 

De Voute

Leerlingen die tijdens de middagpauze graag de warmte en de
rust opzoeken, die graag even wegzakken in een goed boek of
een leuke strip, die misschien een boek moeten lezen voor een
boekopdracht of die graag tekenen, kunnen elke middag van
12.30u tot 13.15u terecht in de Voute.

Je reserveert je plaatsje via het weekrooster, neemt zelf je
boek of strip of tekengerief mee en komt om 12.30u naar de
Voute (dit is in de middenvleugel op de 2de verdieping).
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Surf naar www.heyo.be en kies je favoriete Heyo ontdekkingskamp (kamp zonder overnachting) uit

het aanbod.

Klik op ‘Inschrijven’.

Typ bij ‘korting’ de eerste letters van je school en selecteer daarna Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Vul bij ‘code’ de kortingscode in: SINTLODEWIJKBRUGGEHEYO. Deze code is hoofdlettergevoelig.

De korting van €7 wordt meteen verrekend op je factuur.

Heyo biedt een kortingscode voor alle medewerkers en ouders verbonden aan Sint-Lodewijkscollege.

Elke medewerker en de ouders verbonden aan het Sint-Lodewijkscollege hebben recht op 7 euro

korting op de deelnameprijs per inschrijving voor de HEYO-kampen. 

 De kortingscode voor het volgende kampjaar is SINTLODEWIJKBRUGGEHEYO. 

 Kortingen zijn niet cumulatief. 

 Het verzilveren van de korting kan op onderstaande manier:

1.

2.

3.

4.

5.

Meegedeeld: HEYO (vroeger Ideekids)
 

Data eindtoetsenperiode maart (eerste en tweede graad)
Volgende week, in de volgende nieuwsbrief, zullen we de data voor de eindtoetsperiode van maart
(= voor de paasvakantie) kunnen meedelen.

Zoals we aan de ouders van de zesdes al via een Smartschoolbericht lieten weten, kan de uiteenzetting door mevrouw

Dermout van het CLB over het Hoger Onderwijs niet live doorgaan in het Auditorium van het college. 

Intussen werd afgesproken met mevrouw Dermout dat op dinsdag 18 januari om 20 uur de uiteenzetting wordt

gestreamd via Teams. U krijgt de precieze link nog doorgestuurd via Smartschool.

Uiteraard is uw dochter of zoon ook welkom bij deze uiteenzetting.

Er kunnen die avond geen vragen worden gesteld, maar die kunnen dan wel worden doorgemaild op het einde van de

presentatie naar het mailadres van mevrouw Dermout (contactgegevens krijgt u ook op dat moment mee).

Even ook nog ter herinnering: de studievakbeurs in Kortrijk is afgelast door de organisatoren, maar er is wel een

moment voorzien waarop onze zesdes samen op school een virtueel bezoek kunnen afleggen. Wat meteen een

bijkomend argument en oproep is om, als leerling, altijd een opgeladen laptop bij te hebben.

Meer info bij mijnheer D. Vande Veire

zesdes: Infoavond over Hoger Onderwijs (door CLB) op dinsdag 
 

http://www.heyo.be/
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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!

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

