
Leerling in de kijker: Rémi Delabie uit het eerste jaar, nam van 10 tot 13 maart 2022 deel aan het wereldkampioenschap World
All Style Championship Kempo Kickboks in Portugal, Lissabon. Hij behaalde twee keer ZILVER (in de finales Semi-contact en
Light-contact) én GOUD in de categorie Rumble. Proficiat Rémi!

MOOI WEER!

DOORLICHTING: 

ONDERWIJSINSPECTIE

Doorlichting: Onderwijsinspectie 16-20 mei 2022

NIEUWSBRIEF
1 3 / 0 5 / 2 0 2 2

GSM-GEBRUIK

Mooi weer!

We danken de modelleerlingen die hun cursussen van vorig schooljaar ter beschikking stelden.
We danken ook de leerlingen en de ouders die met de inspecteurs een gesprek zullen hebben, in
de loop van de week.

Volgende week ontvangen wij een aantal inspecteurs van de onderwijsinspectie (Vlaamse Overheid).

VEILIG VERKEER

SOLIDARITEITSPROJECT VZW ANDA:

CHOCOL’ANDA

Het is lente en het wordt warmer …
Zalig!

We herinneren aan de kledijvoorschriften:

Een gewoon hemd, T-shirt of polo volstaat, met lange of korte mouwen. Spaghettibandjes
of dunne schouderbandjes, blote schouders, een blote buik of transparante kledij horen
niet thuis op school.
Een rokje, bermuda, short, jurk en hemdjurk mogen niet te kort zijn. Vrijetijdskleding
(zoals voor het strand, een pretpark …) hoort niet thuis op school.

Wie zijn hervulbare drinkfles wil bijvullen, kan dat alleen doen tijdens de middagpauze en
tijdens de korte speeltijden om 10 u. en om 15.10 u. Tussen twee lesuren kan dat niet,
daarvoor is er niet voldoende tijd.
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GSM-gebruik

Veilig verkeer

We stellen vast dat sommige leerlingen vergeten dat ze in het gebouw geen gsm mogen
gebruiken, tenzij het nodig is voor een bepaalde les in opdracht van de leraar.

GSM’s moeten in het schoolgebouw uitgeschakeld én onzichtbaar zijn. Tussen de middag
(enkel op de speelplaats bij de eetzaal) en na de schooltijd (enkel buiten het
schoolgebouw) kunnen ze toestellen wel gebruikt worden. Inbreuken hierop worden
gesanctioneerd. Deze toestellen worden altijd op eigen risico (defect, verlies, schade …)
meegebracht.

De leerlingen van de eerste graad laten hun gsm of smartphone altijd in de eigen locker in
de thuisklas. Enkel met expliciete toestemming van een leerkracht mag een leerling van
de eerste graad gebruik maken van zijn/haar toestel omwille van een uitzonderlijke reden.

Parking
We danken alle ouders die ook op de parking voor de school het goede voorbeeld geven
en voorrang geven aan fietsers en voetgangers, en ook het verkeer niet belemmeren.

Veilig fietsen?
Vanuit de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) kan je punten die voor
verbetering vatbaar zijn signaleren via de app :
https://www.vvsg.be/nieuws/doe-mee-aan-veloveilig-vlaanderen-samen-maken-we-
fietsen-veiliger

Solidariteitsproject VZW AndA: Chocol’AndA

De zeevruchten zijn geleverd en zijn vanaf vandaag (vrijdag) klaar om afgehaald te worden.

Om het praktisch te laten verlopen is er volgende week nog 1 moment tijdens de speeltijd:
Maandag 16/5 om 10 uur naast de rode balie (voor de leerlingen die het mee naar huis kunnen nemen), graag
met de bevestigingsmail van de bestelling (digitaal is goed).

Indien dit praktisch niet mogelijk is zullen de doosjes ook beschikbaar staan aan de rode balie tijdens de
openingsuren van de school. Het zou fijn zijn mocht je ze zeker tegen het einde van volgende week (= voor 21
mei) ophalen.

Alvast hartelijk dank namens Anda!

https://www.vvsg.be/nieuws/doe-mee-aan-veloveilig-vlaanderen-samen-maken-we-fietsen-veiliger
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Olyfran eerste graad
Onze leerlingen van de eerste graad scoorden prima op de Olyfran (Olympiade voor Frans)! 
Proficiat aan de leerlingen en de leerkrachten!”

We stellen vast dat sommige leerlingen vergeten dat ze in het gebouw geen gsm mogen
gebruiken, tenzij het nodig is voor een bepaalde les in opdracht van de leraar.

GSM’s moeten in het schoolgebouw uitgeschakeld én onzichtbaar zijn. Tussen de middag
(enkel op de speelplaats bij de eetzaal) en na de schooltijd (enkel buiten het
schoolgebouw) kunnen ze toestellen wel gebruikt worden. Inbreuken hierop worden
gesanctioneerd. Deze toestellen worden altijd op eigen risico (defect, verlies, schade …)
meegebracht.

De leerlingen van de eerste graad laten hun gsm of smartphone altijd in de eigen locker in
de thuisklas. Enkel met expliciete toestemming van een leerkracht mag een leerling van
de eerste graad gebruik maken van zijn/haar toestel omwille van een uitzonderlijke reden.

Leerlingen met talent
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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

