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Dinsdag was het een hoogdag voor de geschiedenisleerkrachten uit het derde jaar. De leerlingen trokken er tijdens deze
geschiedenisdag op uit om het middeleeuwse kantje van Brugge te ontdekken.

Aandacht voor veiligheid:
laptops opbergen in locker
AANDACHT VOOR VEILIGHEID:
LAPTOPS OPBERGEN IN LOCKER

VERVANGSTUDIE DERDE GRAAD

ONDERWIJSINSPECTIE OP BEZOEK

Vervangstudie derde graad
Wanneer een leerkracht aangekondigd afwezig zal zijn bij het begin of het einde van een
lesdag kan een klas(groep) van de derde graad (vijfdes/zesdes) van de directie de toelating
krijgen om later naar school te komen of vroeger naar huis te vertrekken.

EXCURSIES

DEFINITIEVE INSCHRIJVINGEN

Dat kan ALLEEN als deze klas(groep) op de vooravond een bericht krijgt hierover. (Dit
bericht wordt door mijnheer Verbanck, in naam van de directie, via Smartschool verstuurd.)
In alle andere gevallen moeten de leerlingen van de klas(groep) aanwezig zijn op school.
(Laatste wijzigingen zijn altijd via het vervangscherm af te lezen.)

MEEGEDEELD:
CASTING VOOR NIEUWE SERIE STYX

Onderwijsinspectie op bezoek
In de week van 16 – 20 mei zullen we in het Sint-Lodewijkscollege een team van
onderwijsinspecteurs van de Vlaamse Overheid ontvangen.
Meer info over deze doorlichting kan later nog volgen.
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Excursies
Voor de verschillende excursies in de verschillende jaren verwijzen we naar de jaargebonden info die via Smartschool
door vak- of jaarverantwoordelijken bezorgd wordt of werd.

Definitieve inschrijvingen voor eerstes, tweedes en vierdes:
vanaf 20 juni, ten laatste op 30 juni
De leerlingen van de huidige eerstes, tweedes en vierdes moeten op het einde van dit schooljaar samen met hun
ouder(s) een nieuwe studiekeuze maken voor het volgende schooljaar.
Zij ontvingen bij hun paasrapport ook het advies van de klassenraad hierover.
De inschrijvingen voor het volgende schooljaar voor de huidige eerstes, tweedes en vierdes moeten gebeuren
tussen 20 en 30 juni. Tegelijk met deze inschrijving zullen de ouders ook de boeken (via het boekenfonds) moeten
bestellen.
We danken iedereen om echt ten laatste op 30 juni de studiekeuze bekend te maken.

Meegedeeld: Casting voor nieuwe serie Styx
Voor een nieuwe reeks van Eyeworks is Lequartier op zoek naar West-Vlaamse kinderen en jongeren tussen 7 en
24 jaar.
klik hier -> https://linktr.ee/lequartier
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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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