
Op woensdag 19 januari ging de eerste ronde door van de wiskunde olympiade in het
auditorium. We wensen alle deelnemende leerlingen veel succes  toe en we hopen veel
wiskundeknobbels terug te zien in de tweede ronde!
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NIEUWSBRIEF

EINDE TWEEDE TRIMESTER

REMEDIËRING

Remediëring

Remediëring gaat door in nieuwe Ark-Anselma

beurt 1 : 8.30 – 10.00u
beurt 2 : 10.30 – 12.00u

beurt 1 : 13.30 – 15.00u
beurt 2 : 15.30 – 17.00u

Beurten :
 
zaterdag : 

woensdag :

Leerlingen komen aan op:

zaterdag:
om 8.15u of 10.15u

woensdag:
om 13.15u of 15.15u

 
 

INFOAVOND OP 1 EN 2 FEBRUARI
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Einde tweede trimester

Sperperiode en eindtoetsen

2 (CLIL-)GRILAT

1 (CLIL-)LAT
2 (CLIL-)MOD(-S)
3  (CLIL-)ECO
3 (CLIL-)NATWET
3 MOT
4 (CLIL-)GRILAT
4 (CLIL-)LAT
4 HUM
4 (CLIL-)ECO
4 (CLIL-)WETWIS5

1 (CLIL-)MOD(-S)

SPERPERIODE VANAF
 

2 (CLIL-)LAT
3 (CLIL-)GRILAT
3 (CLIL-)LAT
3 HUM

EINDTOETSEN VANAF EINDTOETSEN TOT EN MET

ma 14 maart

di 15 maart

woe 16 maart

do 17 maart

ma 21 maart

di 22 maart

woe 23 maart

do 24 maart

ma 28 maart 12 u.

ma 28 maart 12 u.

ma 28 maart 12 u.

ma 28 maart 12 u.

A. Voor eerstes tot en met vierdes
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 B Voor vijfdes en zesdes

Klassenraden en rapport / feedback / oudercontact

KLASSENRADEN +
VOORBEREIDING 

De leerlingen van vijfdes en zesdes (= derde graad) hebben geen eindtoetsen in maart (en hebben dus
les tot en met 1 april).

Oudercontact vijfdes: vr 1 april (op afspraak, 16.30 – 20 u.)

Oudercontact zesdes: in de loop van de week van 28 maart (meer info volgt)

FEEDBACK BIJ  DE
VAKLEERKRACHTEN

OUDERCONTACT 
-  OP AFSPRAAK
- BIJ  DE
VAKLEERKRACHTEN
(EERSTES TOT EN
MET VIJFDES)

RAPPORT EN
FEEDBACK BIJ  DE
KLASSENLERAAR

di 29 + wo 30 + do 31 maart
 

vr 1 april 9 u.
 

vr 1 april 10-12 u.
 

vr 1 april 16.30 – 20 u.
 

De leerlingen van eerstes tot en
met vierdes zijn vrij.

OUDERCONTACT
ZESDES 
-  OP AFSPRAAK

In de loop van de week van 28
maart
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Heeft u nog een zoon/dochter in het zesde leerjaar of kent u
iemand die op zoek is naar een geschikte middelbare school voor
het eerste middelbaar?

Op 1 en 2 februari om 19u organiseert het Sint-Lodewijkscollege
te Brugge een infoavond voor ouders en leerlingen die volgend
schooljaar naar het eerste middelbaar gaan.

We ontmoeten u heel graag op onze online infoavond ‘naar het
eerste middelbaar’. 

Gelieve te registreren via de QR-code of door hier te klikken.

Infoavond 'naar het eerste middelbaar' op 1 en 2 februari

Volgt u onze Facebook- en Instagram pagina al?
We posten regelmatig leuke foto's van de leerlingen en van de
vele activiteiten die de school organiseert. 
Neem dus zeker even een kijkje!

Op onze Facebookpagina hebben we een evenement
aangemaakt en op Instagram staat een post over de
infoavond. 
Denkt u dat er onder uw Facebook- of Instagram vrienden
ouders zijn van leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar die
nog op zoek zijn naar een middelbare school? 
Dan doen wij een warme oproep om ons evenement even te
delen. 

Van harte bedankt!

Sharing is caring

https://sint-lodewijkscollege.be/nl/inschrijving-online-infoavond-1-en-2-februari-2022
https://www.facebook.com/SintLodewijkscollege
https://www.instagram.com/sintlodewijkscollegebrugge/
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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

