
Eerste dag van de bezinningsdagen van de zesdejaars. De foto spreekt boekdelen: het was een groots succes!
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NIEUWSBRIEF

EINDE SCHOOLJAAR

SOLIDARITEITSPROJECT VZW 

ANDA IN MONGOLIË

 

INFOAVONDEN STUDIEKEUZE

HULDECONCERT VOOR ONZE

OUD-DIRECTEUR E.H. K. SEYNAEVE 

Voor de overgang van eerstes naar tweedes: maandag 14 maart 20 u.
Voor de overgang van tweedes naar derdes: dinsdag 8 maart 20 u.
Voor de overgang van vierdes naar vijfdes: donderdag 10 maart 20 u.

We organiseren de infoavonden voor ouders over de studiekeuze gezien de coronasituatie toch nog
een keer online met informatie via powerpoint en filmpjes. 

De leerlingen krijgen deze info in de loop van dit trimester, verdeeld over de P-uren.

(Voor de eerstes gebeurt dit per klas in een ander lesuur dan de P-uren.)

Ouders kunnen – na de infoavonden – ook altijd via Smartschool vragen stellen aan de
vakleerkrachten, aan de graadcoördinatoren en aan de directie.

 

Infoavonden studiekeuze

Op dinsdag 8 maart schieten we met de hele school in actie voor het solidariteitsproject van de VZW
AndA dat we met onze school gedurende vier schooljaren ondersteunen.

Alle leerlingen krijgen in de loop van deze weken concrete informatie over het project.
Leerlingen die deze zomer op inleefreis naar Mongolië gaan, komen in een P-uur alle leerlingen warm
maken met informatie over het project en over hun voorbereidingen van de inleefreis.

Op 8 maart zullen we dan wandelen, knutselen, lopen, fietsen, sociaal en ecologisch actief zijn ten
voordele van VZW AndA. Met hun sponsorkaart zullen de leerlingen sponsorgeld verzamelen zodat we
de kinderen en jongeren in Mongolië kunnen ondersteunen met materiaal, met een kamp, met
begeleiding …

Meer info … volgt!

We hopen de werking van de VZW AndA een stevige ondersteuning te kunnen geven, met de steun
van onze leerlingen (en hun ouders), en onze leerkrachten. 

 

Solidariteitsproject VZW AndA in Mongolië



Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

einde eindtoetsen: vrijdag 24 juni
rapport, feedback, oudercontact: donderdag 30 juni

einde eindtoetsen: donderdag 23 juni
 rapport: vrijdag 24 juni
 afscheid: woensdag 29 juni

eerstes tot en met vijfdes

zesdes

 

Einde schooljaar

Op zondag 20 februari om 11 uur
Kaarten reserveren: www.stlod.be/evenementen

 

Huldeconcert voor onze oud-directeur E.H. K. Seynaeve

http://www.stlod.be/evenementen


Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

Sint-Lodewijkscollege
Magdalenastraat 30 |  B-8200 Brugge |  050 40 68 40 |  www.sint-lodewijkscollege.be

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

