NIEUWSBRIEF
25/2/2022
Leerling in de kijker! Jacob Karambizi is samen met 15 andere Vlamingen finalist van de Fysica-olympiade.
Zijn leerkrachten Rik Provoost en Koen Vandenbussche poseren trots samen met directeur Vandenberghe op de foto.

Actienamiddag dinsdag 8 maart
ACTIENAMIDDAG DINSDAG 8 MAART

SPONSORKAART -

De leerlingen krijgen (of kregen) via de jaarverantwoordelijken meer informatie over de actienamiddag
op 8 maart. Houd dus je Smartschoolberichten in de gaten.
Wie om medische redenen niet kan deelnemen (en dus afwezig zal zijn), moet OP VOORHAND de
school verwittigen en verwijzen naar het attest dat de LO-leerkracht al heeft, ofwel een doktersattest
indienen aan de balie.

SOLIDARITEITSACTIE
De school verwittigen = Smartschoolbericht aan ‘opvoeders Sint-Lodewijkscollege’ of telefoneren naar
050 40 68 40.

DOP JE MEE VOOR BCG?

Belangrijk:
Elke leerling (van eerstes tot en met zesdes) voorziet zelf een fluohesje, eventueel regenkledij en zeker
ook stevige schoenen voor deze actienamiddag.

VERKEERSHINDER DOOR CLASSIC
BRUGGE

KROKUSVAKANTIE

Sponsorkaart - Solidariteitsactie
Alle leerlingen hebben ondertussen de sponsorkaart ontvangen.
We danken iedereen (leerlingen, ouders, leerkrachten …) die samen
met ons het verschil zullen maken voor VZW AndA.
De sponsorkaart (met het verzamelde sponsorgeld) zullen de leerlingen
in de week van 7 maart bij hun klassenleraar moeten inleveren.

Sint-Lodewijkscollege
Traditie en Toekomst

Dop je mee voor BCG?
Wij verzamelen aan de Rode balie dopjes voor de
blindgeleidehonden.
Blindgeleidehonden helpen hun blinde en
slechtziende baasjes om zich veilig te verplaatsen in
het verkeer. Het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden (BCG) geeft hen hiervoor een
speciale opleiding. Deze opleiding is tijdsintensief
en dus niet goedkoop.
Om extra centjes in te zamelen, spaart het BCG
dopjes.
Willen jullie ook een 'dopje' bijdragen?
Mevr. Moors aan de Rode Balie zal jullie met een
grote glimlach ontvangen!

Ter info: Verkeershinder door Classic Brugge – De Panne op 23 en 24 maart
Op woensdag 23 en donderdag 24 maart ontvangt de Stad Brugge de wielerwedstrijd Classic Brugge – De Panne.
Het stadsbestuur meldt dat dit hinder zal veroorzaken langs het parcours:
Markt – Wollestraat – Eekhoutstraat – Garenmarkt – Nieuwe Gentweg – Schaarstraat – Predikherenrei – Kazernevest –
Langestraat – Hoogstraat – Mallebergplaats – Philipstockstraat – Markt – Steenstraat – Zuidzandstraat – ’t Zand –
Vrijdagmarkt – Smedenstraat – Torhoutsesteenweg – Loppem - …
Er zal hinder zijn op woensdag: vanaf 8 u. tot 12.15 u. en op donderdag: vanaf 10 u. tot 13.05 u.
Het parcours wordt telkens tijdelijk verkeersvrij gemaakt.
Het openbaar vervoer (De Lijn) zal een aangepast traject volgen:
- woensdag van 9 u. tot 13.15 u.
- donderdag van 11 u. tot 14 u.

Krokusvakantie
We wensen iedereen een leuke en
deugddoende krokusvakantie toe!
We zien elkaar terug op maandag 7 maart.

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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