Beste ouders,
Het schooljaar is bijna gedaan en de vakantie staat weer voor de deur!
Hieronder volgt de lijst met benodigdheden voor het derde leerjaar.
Zo kunnen jullie tijdens de vakantie met dochter of zoon al wat rondsnuffelen in
de winkel en weten jullie ook al wat meer…
Onderstaande materialen zullen per kind voorzien worden in de klas:
- meetlat van 30 cm
- tekendriehoek
- leerboeken, werkboeken, schriften, (teken)papier
- agenda
- potlood, gum en slijper
- kleurpotloden
- blauwe, groene, rode en zwarte balpen
- vulpen, blauwe vullingen en tintenkiller
- lijmstift en schaar
Volgende materialen zijn eveneens noodzakelijk en worden door de ouders
aangekocht:
- 30 stevige, geperforeerde plastic inleghoezen om bladen in te stoppen,
formaat A4, kleurloos
- 1 opbergmap met elastieken voor huistaken en brieven, formaat A4
- 5 ringfarden: met 2 ringen, formaat A4, dikte farde 4 cm (geen bredere a.u.b.)
voor wiskunde, Nederlands, W.O., allerlei en toetsen
- 1 ringfarde met 2 ringen, formaat A4, dikte farde 4 cm
(hebben we pas nodig op het einde van het schooljaar voor herhalingsoefeningen)
- versterkingsringetjes
- kaftpapier naar keuze
- zelfklevende etiketten: op de fardes best de etiketten al ingevuld opkleven
(volledige naam, vak, klas), de werkboeken krijgt je kind op de eerste schooldag
- pennenzak
- boekentas
- zwemzak met badmuts, badpak of zwembroek, zwembril, grote handdoek en
eventueel een kleine handdoek (om de voetjes op te zetten)
- turnzak met turnkledij: donkerblauw broekje, blauw T-shirt van de school,
witte sokken, witte turnpantoffels
- brooddoos (indien nodig) en stevige drinkbus of goed hersluitbare plastieken
fles
- fruitdoosje en koekendoosje

Gelieve de volledige naam van je kind op alle (aangekochte) spullen te zetten en
het bovenvermeld materiaal (uitgezonderd zwemzak) in orde te hebben en mee te
brengen op maandag 2 september 2019.
Zo, dat is het dan voorlopig… alvast een prettige vakantie gewenst en tot ziens!
Juf Tina

