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Beste ouder
Ook volgend schooljaar stelt onze school het nodige schoolgerief zoals potlood, gom, balpen, … kosteloos ter
beschikking aan alle leerlingen. Het volledige lijstje van kosteloos aangeboden materialen zal u kunnen nalezen
in het schoolreglement.
Een aantal spullen worden niet kosteloos aangeboden. Daarom vragen we dat u nog een aantal spullen zelf
aankoopt. Hieronder vindt u een lijstje.
We vragen hierbij om:
• alles duidelijk te naamtekenen.
• kies basismateriaal en vermijd spullen met vervelende neveneffecten die storend zijn
tijdens de les.
Voor alle kinderen:
•

een uniformschort
Deze is te verkrijgen in het secretariaat. Ook op de welkomdag bieden we de mogelijkheid om een
schort aan te kopen.

•

een fluohesje
Een fluohesje van de school kunt u verkrijgen in het secretariaat.

•

een boekentas of stevige rugzak
Zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere school vragen we om geen trolly te kopen.
Dit wegens struikelgevaar.
Voor de kleuters:
Een handige boekentas/rugzak voor uw kleuter:
o is voldoende groot is om de spulletjes in op te bergen. Denk aan koekjesdozen, een
drinkfles, reservekledij, …
o kan op de rug.
o sluit gemakkelijk zodat uw kind deze zelfstandig open en dicht kan doen.
Voor de kinderen van de lagere school:
Graag erop letten dat mappen en schriften van A4-formaat netjes opgeborgen kunnen worden.

•

Een doos papieren zakdoekjes liefst vanaf de eerste schooldag.

•

Kinderen brengen fruit of een koek mee in een doosje. In het kader van een afvalarme speelplaats
promoten we brooddozen, koekjesdozen en fruitdoosjes. De papiertjes van de koeken laten we thuis.
Het is handig als de naam van uw kind op elk doosje staat.

•

Kinderen brengen een hervulbare drinkfles mee.

•

Als de kinderen op uitstap gaan, hebben ze een rugzakje nodig.
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Voor de kinderen van de lagere school:
•

Een turnuniform: gymtruitje en gymbroekje
De sportleerkracht bezorgt deze de eerste les bewegingsopvoeding aan nieuwe leerlingen of
op vraag van ouders. Ook op de welkomdag zal er de mogelijkheid zijn om dit aan te kopen.

•

Turnzak:
Vrij te kopen in de handel.

•

Zwemzak met zwemkledij en handdoek:
Vrij te kopen in de handel.

•

Sportschoenen:
Vrij te kopen in de handel.

•

Pennenzak:
Vrij te kopen in de handel.
TIP: Een sober exemplaar is een betere keuze.

•

Voor wie in de studie blijft: een pennenzak met een potlood, gom, blauwe balpen, groen balpen en
markeerstift.

•

Kaftpapier en etiketten: (niet voor het 1ste en 2de leerjaar van toepassing)
Vrij te kopen in de handel.

•

Kleurpotloden en stiften worden door de school voorzien.
1ste leerjaar

➢
➢
➢

2de leerjaar

➢

De kinderen hebben GEEN kaftpapier en
etiketten nodig.
1 pennenzak
sportschoenen zonder veters (turnles)

➢
➢
➢

De kinderen hebben GEEN kaftpapier en
etiketten nodig.
1 pennenzak
een stevige rekkermap (A4-formaat)
1 doosje voor de tafelkaartjes

3de leerjaar

➢
➢
➢

2 pennenzakken
een stevige rekkermap (A4-formaat)
2 doosjes voor de tafelkaartjes

4de leerjaar

➢
➢

1 pennenzak
een stevige rekkermap (A4-formaat)

5de leerjaar

➢
➢

2 pennenzakken
een stevige rekkermap (A4-formaat)

6de leerjaar

➢
➢
➢

1 pennenzak
een stevige rekkermap (A4-formaat)
enkel voor L6A: vod en beker om te
schilderen
een eigen blanco roller als reserve

➢
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