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NIEUWSBRIEF: einde tweede trimester voor leerlingen van de 3de graad 

Roeselare, 16 maart 2021 

Het kan geen kwaad  
ervan overtuigd te zijn  
dat we goed bezig zijn.  

Toch daagt het uit te geloven  
dat het altijd beter kan.  

Geloven in de kracht van verandering.  
Out of the box durven denken.  

De traditie waarderen zonder stagneren.  
De moed hebben te hervormen.  

Het experiment niet weren.  
Angst voor het onbekende  

overwinnen mondt vaak  
uit in de verrassende vreugde  

van een nieuw begin. 

Geachte ouder 
Beste leerling(e) 
 
 
In deze vastenperiode voelen we het gemis aan normaliteit nog sterker dan anders. Toch proberen we verder in 
te zetten op verbinding, inspiratie en ontspanning. Verschillende collega’s maken tijd vrij om leerlingen, met 
respect voor de veiligheidsmaatregelen, tijdens de pauzemomenten samen te brengen bij een spel of een 
partijtje KUBB. Ook de klassenleraars en de leerlingenbegeleiders blijven alert en nodigen hun leerlingen uit om 
in gesprek te gaan als het even niet vlot loopt. Vanuit ons motto SAMEN.LEREN.GROEIEN willen we een luisterend 
oor zijn voor elkaar. 

 

In normale tijden steunt onze school Broederlijk Delen met een solidariteitsweek op school. Helaas kunnen we 
dit nu niet veilig organiseren. Wie Broederlijk Delen wil steunen, kan dit door ten laatste op 31 maart het woord 
‘delen’ naar 4666 te sturen en zo één euro aan Broederlijk Delen te schenken. Via smartschool zullen we deze 
campagne ook bekend maken aan onze leerlingen.  

 

 
 
 
Hieronder vindt u de nodige informatie voor het einde van het tweede trimester en de start van het derde 
trimester. 
  

http://ttp/www.sint-michiel.be
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Einde tweede trimester 

Tijdens de examens voor de 1ste en 2de graad, organiseren we maximaal contactonderwijs op school voor de 
3de graad. Vanaf woensdag 24 maart volgt de 3de graad in de voormiddag afstandsonderwijs en ’s middags les 
op school, behalve op woensdagnamiddag. We volgen het normale lesrooster en verwachten de leerlingen pas 
op school vanaf 13.00 u., ingang via de Botermarkt. 
Op donderdag 1 april is er een volledige dag contactonderwijs op school. Op vrijdag 2 april is er les op school tot 
15.00 u.  In de voormiddag wordt er tijd gemaakt voor een belevingsmoment rond Goede Vrijdag.  
Op donderdag 1 en vrijdag 2 april kunnen de leerlingen van de derde graad een warme maaltijd nemen in het 
schoolrestaurant in hun klasbubbel. Intekenen kan via dit formulier tegen maandag 22 maart. 
 

Start derde trimester 

Met het volledige team kijken we er naar uit om vanaf maandag 19 april opnieuw al onze leerlingen voltijds op 

school te hebben. We informeren u verder in een volgende nieuwsbrief. 

 

We hopen om vanaf zondag 25 april kandidaat-leerlingen met hun ouders op school te kunnen ontvangen 
om het leren en leven in het Klein Seminarie, ons college, te ontdekken. Dankjewel om jullie kennissen, 
vrienden en familie uit te nodigen om een kijkje te nemen op onze website of sociale media en zo onze 
school te leren kennen. 
 
 
Hartelijke groeten 
 

 

Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael 
directie 
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