NIEUWSBRIEF
18/2/2022
Als echte afsluiter van de bezinningsdagen tekende 4B onder tijdsdruk (15s per tekenronde) hun eigen klasboom waarin ze
elkaar een plaats gaven. Een mooi resultaat voor een samenhangende klasgroep!

Verkeershinder Magdalenastraat 21/03 - 18/04
De stad Brugge verwittigde ons voor verkeershinder aan de parking van de school tussen 21 maart en
18 april (week voor de paasvakantie en tijdens de paasvakantie).

VERKEERSHINDER
MAGDALENASTRAAT

OUDERVERENIGING

De verkeersdrempel op het kruispunt Magdalenastraat en 18 Oktoberstraat zal worden
heraangelegd.
Dit betekent dat de parking niet bereikbaar zal zijn langs de centrale inrit, en dat de Magdalenastraat
vanuit de 18 Oktoberstraat niet meer bereikbaar zal zijn.
De stad Brugge zal ons in de komende weken verdere details doorgeven, o.m. over hoe de huidige
uitritten zullen worden gebruikt als inrit.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van zodra wij over nieuwe informatie beschikken.

SPONSORACTIE

VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN

HULDECONCERT
ZONDAG 20 FEBRUARI

Oudervereniging
We kwamen op 17 februari met een twaalftal ouders samen voor een eerste vergadering van de
oudervereniging.
In het gesprek verkenden we de verwachtingen van de ouders en van de school i.v.m. de
oudervereniging. Tegelijk werden ervaringen uitgewisseld en kwamen er frisse ideeën over de
schoolwerking.
Thomas Haspeslagh is bereid om als voorzitter samen met deze oudervereniging een klankbord te
vormen voor het schoolteam.
Een kleinere kern zal eind april samenkomen om de volgende vergadering voor te bereiden.
Voor wie ook interesse heeft, noteer alvast de datum van de volgende vergadering:
dinsdag 10 mei om 19.30 u.
Met dank aan de aanwezige ouders voor deze vlotte en goede eerste samenkomst!
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Sponsoractie
De leerlingen ontvangen volgende week de sponsorkaart voor de sponsoractie voor de
solidariteitsnamiddag van dinsdag 8 maart.
De verschillende jaren organiseren verschillende activiteiten om met alle leerlingen actie te
ondernemen om zo geld in te zamelen voor het solidariteitsproject VZW AndA.
Dank aan alle ouders, grootouders, tantes en ooms, vrienden en vriendinnen die zich via deze
sponsorkaart als supporter zullen engageren bij het wandelen, fietsen, ploggen, opruimen …
We weten dat we met onze school een belangrijk verschil kunnen maken voor de kinderen en jongeren
in Mongolië om bv. een zomerkamp of een bibliotheek te kunnen organiseren, om de opvoeders ter
plaatse te kunnen ondersteunen …

Vlaamse week tegen pesten 2022
Iedereen is anders. Iedereen hoort erbij!
We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten allemaal
dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn... En toch is
anders zijn vaak een risico.
Laat ons omarmen dat we zo verschillend zijn, want net dat
maakt ons zo uniek.
We vinden het als school uiteraard zeer belangrijk dat de
leerlingen voldoende zichzelf kunnen zijn en zich goed voelen
op school. Door een positief schoolklimaat en goede
groepsdynamiek te creëren en voldoende te sensibiliseren
trachten wij pesterijen grotendeels tegen te gaan.
Ben jij of is uw zoon/dochter het slachtoffer van pesterijen?
Praat er dan zeker over! Zowel het KLB (Kern Leerlingen
Begeleiding), de leerkrachten, de directie en het onthaal staan
altijd voor jullie klaar.
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Huldeconcert op zondag 20 februari
We herinneren jullie graag aan het huldeconcert op zondag 20 februari om 11 u.
We zetten er onze oud-directeur E.H. Koen Seynaeve in de bloemetjes voor zijn belangrijke en blijvende engagement voor muziek voor en
door leerlingen, oud-leerlingen en collega’s.
Zondag treden Simon Verleyen (6J) en zijn broer Lucas Verleyen (oud-leerling) op met cello en piano.
Daarnaast spelen mijnheer Devriendt en mijnheer De Kesel samen, op saxofoon en piano, werk van Bach. Een uitgelezen kans om jullie
muziekleraars ook eens live te horen musiceren!
Ook Sarah Peire (dochter van oud-leerling Patrick Peire) zal je zondag kunnen horen zingen, met pianobegeleiding.
Kaarten kan je bestellen via www.stlod.be/evenementen.

Sint-Lodewijkscollege
Traditie en Toekomst

CONTACT
Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen.
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)

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf.
Blijf gezond en houd jullie goed!
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