
 

                                                                                          

 

       

  

Beste ouders,                                                                                        

 

Het schooljaar is bijna gedaan… Toch kijken we nu al vooruit naar september. 

Hieronder volgt de lijst met benodigdheden voor het derde leerjaar.  

Zo kunnen jullie tijdens de vakantie al wat rondsnuffelen in de winkel en weten 

jullie ook al een beetje meer… 

Onderstaande materialen zullen per kind voorzien worden in de klas:  

- meetlat 30 cm  

- tekendriehoek  

     - leesboek, 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 geperforeerde plastic inleghoezen om bladen in te stoppen, formaat A4,  

   kleurloos    

- opbergmap voor huistaken en brieven, formaat A4  

- 5 grote ringfarden met 2 ringen, formaat A4, dikte farde 4 cm  

  (1 farde voor Wiskunde, 1 farde voor Nederlands, 1 farde voor W.O., 1 farde  

  voor Allerlei en 1 farde voor Toetsen) 

- indien je Franse les volgt: 1 extra, dunne ringfarde met 2 ringen  

  ( uit plastic of  karton) formaat A4, dikte farde 2 cm  

- 1 grote ringfarde met 2 ringen, formaat A4, dikte farde 4 cm      

  (is pas nodig op het einde van het schooljaar voor herhalingsoefeningen) 

- versterkingsringetjes  

- kaftpapier naar keuze, zelfklevende etiketten      

- etui  

- boekentas 

- zwemzak met badmuts, badpak of zwembroek en handdoek  

- turnzak, turnkledij: blauw broekje, T-shirt van de school, witte sokken,  

  witte turnpantoffels  

- brooddoos, drinkbus, doosje voor fruitje en/of koek  

Gelieve de naam van je kind op alle aangekochte spullen te zetten. 

Hierna volgt nog wat meer uitleg over de fardes. 

 

 



 

 

 

 

Op woensdag 1 september’21 start het nieuwe schooljaar. De kinderen brengen 

die dag best hun fardes en geperforeerde plastic inleghoezen mee. We brengen 

de fardes dan in orde en stoppen ze al in de bank. 

Ook andere spulletjes kunnen ze al meebrengen. 

Gelieve elke farde op voorhand van een etiket te voorzien. Daarop mag u de 

volledige naam van het kind invullen en de inhoud van de farde: Wiskunde, 

Nederlands, W.O., Toetsen en Allerlei. 

 

De kinderen kunnen ook vrijblijvend Franse les volgen (30 min.), 1 keer per week, 

aansluitend op de lesdag (15.30 – 16.00) vanaf de maand oktober. De voorbije 

jaren was dit op dinsdag, hierover zal later nog verder uitleg gegeven worden. 

Voor deze les is er ook een dunne ringfarde nodig zoals hierboven omschreven. 

Ook daar graag een etiket opkleven met de volledige naam op van het kind en  

“Franse les”.  

Zo kunnen we het schooljaar vlot starten. Alvast hartelijk dank!  

 

Bij het begin van het schooljaar is er altijd een informatief oudercontact over 

de werking van de klas. Daarvoor worden jullie later nog uitgenodigd. 

Ik wens iedereen een prettige, gezonde en zonnige vakantie! Tot ziens! 

  

                                                                                                              Juf Tina                                                                                      

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        

  

 

                                       
 
 
 
 
 
 

 


