
Night at the opera: De vijfdes genoten van Dido and Aeneas (Purcell)

RESULTAAT 

SPONSORACTIE

SOLIDARITEITESACTIENAMIDDAG

OUDERCONTACT VOOR EERSTES TOT

EN MET VIJFDES OP VRIJDAG 1 APRIL

(16.40 - 20 U.)

 

Oudercontact voor eerstes tot en met vijfdes op
vrijdag 1 april (16.40 – 20 u.)

PAASVAKANTIE

VRIJDAG 1 APRIL: 

RAPPORT EN FEEDBACK 

 

NIEUWSBRIEF
2 5 / 3 / 2 0 2 2

- Het oudercontact vindt plaats op school.

- Het oudercontact is enkel op afspraak: u maakt een afspraak via Smartschool.

Afspraken maken kan vanaf zondag 27 maart (9 uur) tot en met vrijdag 1 april (14

uur).

Afspraken maken gebeurt via de account van de ouders in Smartschool: bij de

Handige Links kiest u voor Oudercontact.

- In elke gang zullen affiches hangen met de klaslokalen waar u de verschillende

leerkrachten kan vinden.

- We verwelkomen jullie graag via de hoofdingang.

- Er is een fietsenstalling links van het gebouw. U kan eventueel ook op de

speelplaats (links, kant spoorweg) parkeren.

- We vragen met aandrang, om iedereen de kans te  geven om een gesprek te

hebben, de gespreksduur van 10 minuten te respecteren.

- KLb: U kan voor de leerlingenbegeleiding een afspraak maken bij de

coördinator mevrouw Nele Vanneste of bij een van de andere

leerlingenbegeleiders (Annemie Louagie, Gert-Jan Vandenbussche, Wouter

Demuyt, Lien Crommelinck).

- CLB: U kan een afspraak maken bij mevrouw Mélanie Lampaert.

- Er is in de Agora een SolidariteitsKoffieBar, ten voordele van VZW AndA, het

solidariteitsproject waarvoor we ons ook dit jaar met de hele school engageren.

- Een aantal leerkrachten zijn niet aanwezig op het oudercontact. Zij zullen dit

meteen na de paasvakantie houden en zullen de ouders van hun klassen hiervan

persoonlijk verwittigen via Smartschool.

Niet aanwezig op het oudercontact van 1 april: Thomas Cornelis, Robbe De

Groote, Steven Luyckx, Tine Norro, Ines Tavernier, Elke Vandekerkhove, Laura

Van Leirsberghe, Steven Van Leirsberghe.

OUDERCONTACT ZESDES

 

SUCCES!

LAATSTE EINDTOETSEN



Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

Eerstes tot en met vierdes: vrijdag 1 april 
Rapport om 9 uur en Feedbackbeurs tussen 10 en 12 uur

De ouders van de leerlingen van de zesdes krijgen (of kregen) aparte instructies van de klassenleraar.

 

Oudercontact zesdes

- De leerlingen krijgen om 9 uur hun rapport, of op een ander tijdstip volgens

afspraak met de klassenleraar. 

- De leerlingen kunnen tussen 10 en 12 uur hun eindtoetsen bij de verschillende

vakleerkrachten inkijken. In de gangen zullen affiches hangen met de

klaslokalen waar de verschillende vakleerkrachten zullen zijn.

De solidariteitsactienamiddag bracht (voorlopig) via het

sponsorgeld 15061,84 euro op. 

Dank aan de leerlingen voor hun acties!

Dank aan de gulle sponsors!

Solidariteitsactienamiddag voor VZW AndA: Resultaat!

Paasvakantie

De paasvakantie begint op zaterdag 2 april en loopt tot en met maandag 18 april.

Succes! 
Laatste eindtoetsen voor eerstes, tweedes, derdes en vierdes

We wensen de leerlingen van eerstes, tweedes, derdes en vierdes veel succes met hun laatste
eindtoetsen op maandag 28 maart.

Ook aan wie volgende week inhaaleindtoetsen maakt: Veel succes!



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

