
Drie leerlingen uit het zesde jaar mogen zichzelf finalist noemen van verschillende olympiades: Simon Gevens  (links) is finalist
van de informatica olympiade, Nathan Verbeke (midden) van de Wiskunde olympiade en tot slot is Willem Neirynck (rechts)
finalist van de biologie olympiade. Proficiat aan alle leerlingen! 

VRIJE DAGEN IN HET 

DERDE TRIMESTER

GEEN AVONDSTUDIE OP 

DINSDAG 19 APRIL

 

PAASVAKANTIE 

Paasvakantie 
 

Voor de leerlingen van eerstes tot en met vierdes is er geen avondstudie op dinsdag 19 april,
wel vanaf donderdag 21 april.

 

Geen avondstudie op dinsdag 19 april

EINDTOETSEN IN JUNI

INHAALOUDERCONTACTEN VOOR

AFWEZIGE LEERKRACHTEN

NIEUWSBRIEF
0 1 / 0 4 / 2 0 2 2

Via de ouderaccount in smartschool kan je tot en met donderdag 21 april (12 uur) een afspraak
maken bij de leerlingen die afwezig zijn op het oudercontact van 1 april.

 

Inhaaloudercontacten voor afwezige leerkrachten

 

Zalig Paasfeest
 



Sint-Lodewijkscollege

Traditie en Toekomst

Eindtoetsen in juni
 

Hemelvaartweekend : donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022
Pinksterweekend: zaterdag 4 juni tot en met maandag 6 juni 2022

 

Vrije dagen in het derde trimester

Voor eerstes tot en met vijfdes eindigen de eindtoetsen op vrijdag 24 juni. (Rapport, feedback en
oudercontact op donderdag 30 juni)

Voor de zesdes eindigen de eindtoetsen op donderdag 23 juni.(Rapport op vrijdag 24 juni, Afscheid op
woensdag 28 juni)

 



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

