NIEUWSBRIEF
18/3/2022
We vierden dinsdag de solidariteit met Mongolië. We hadden het ook over hoe vriendschap, hoop en rechtvaardigheid een
antwoord kunnen zijn op de conflicten en het geweld in de wereld.

Voor de derde graad:
Warme maaltijden in de week van 28 maart

DERDE GRAAD:
WARME MAALTIJDEN IN DE WEEK
VAN 28 MAART

DERDE GRAAD:
CAFETARIA GESLOTEN IN DE WEEK
VAN 28 MAART

DIENSTREGELING DE LIJN:
EINDTOETSENPERIODE MAART 2022

Voor de derde graad:
Cafetaria gesloten in de week van 28 maart
De leerlingen van vijfdes en zesdes die op school hun lunchpakket of een belegd broodje
willen eten, zullen zich moeten aanmelden in de eetzaal. De cafetaria is niet open in de
week van 28 maart.

EERSTE EN TWEEDE GRAAD:
EINDTOETSEN

KLASSENRADEN EN RAPPORT /
FEEDBACK / OUDERCONTACT

Dienstregeling De Lijn:
Eindtoetsenperiode maart 2022
We kregen van De Lijn deze mededeling
Binnenkort zijn het weer examens. Zoals elk jaar passen we
onze dienstregeling aan om leerlingen vlot naar school te
brengen en weer terug. De examenperiode loopt van
maandag 21 maart tot en met vrijdag 1 april 2022 maar kan
wat verschillen van regio tot regio.
De concrete examendienstregeling kan je raadplegen in de
routeplanner op delijn.be.
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Eerste en tweede graad: Eindtoetsen
(Dit is een herhaling van de info uit de Nieuwsbrief van 21 januari 2022)
eindtoetsen vanaf

eindtoetsen tot en met

2 (CLIL-)GRILAT

ma 21 maart

ma 28 maart 12 u.

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

di 22 maart

ma 28 maart 12u.

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

wo 23 maart

1 (CLIL-)MOD(-S)

do 24 maart

ma 28 maart 12 u.

ma 28 maart 12 u.

Klassenraden en rapport / feedback / oudercontact
Klassenraden +
voorbereiding

Rapport en feedback bij de
klassenleraar

Feedback bij de
vakleerkrachten

Oudercontact
- op afspraak
- op school
- bij de vakleerkrachten
(eerstes tot en met vijfdes)

Oudercontact zesdes
- op afspraak

di 29 + wo 30 + do 31 maart

De leerlingen van eerstes tot en
met vierdes zijn vrij.

vr 1 april 9 u.

vr 1 april 10-12 u.

vr 1 april 16.30 – 20 u.

In de loop van de week van 28
maart

Voor het oudercontact zal u via Smartschool een of meer afspraken kunnen maken. In de volgende Nieuwsbrief
zal u hierover meer info vinden.
Het oudercontact zal op school plaatsvinden!
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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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