
 juni 2022 

 

Dag leerling van het eerste leerjaar 

Beste ouder(s) 

 

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar vragen wij je vriendelijk onderstaand schoolgerei 

uiterlijk op woensdag 1 september met jouw kind te willen meegeven. 

 

 

Volgend schoolgerei wordt door de school per kind voorzien voor gebruik in de klas: 

 

 •  pennendoos                 ●  tintenkiller (= radeerstift) 

●  schaar   ●  gom 

●  lijmstift   ●  slijper 

●  meetlat van 30 cm ●  schrijfpotlood 

●  agenda   ●  kleurpotloden 

●  blauwe vulpen  ●  geodriehoek 

●  vierkleurenbalpen  

 

 

De materialen die je hieronder vindt, zijn noodzakelijk en dienen door jou te worden 

aangekocht: 

●  boekentas 

●  turnzak en turnkledij: blauw broekje, witte turnpantoffels en t-shirt van de school 

            (alles voorzien van de naam van uw kind) 

●  kaftpapier en etiketten 

 

●  3 ringmappen (met 2 ringen + rugbreedte ongeveer 3 cm) 

    *Nederlands: blauw 

    *Wiskunde: groen 

    *W.O.: rood 

 

●  1 opbergmap met elastiek 

    voor de huistaken, A4-formaat 

 

●  2 bestekmapjes 

 

● 1 L-map (insteekhoes met 2 vaste kanten en 2 open kanten.)    

 

●  20 geperforeerde inleghoezen voor ringmappen, A4   

 

● 2 goed sluitende doosjes voor deel- en maaltafels (voor thuis) 

●  brooddoos 

● fruit- en koekendoosje 

● stevige drinkbus of goed hersluitbare plastieken fles 

● badpak/zwembroek 



Gelieve bovenvermeld materiaal in orde te brengen tegen donderdag 1 september. Op de 

eerste schooldag zal uw kind werkschriften en –boeken meekrijgen naar huis. 

Zou je zo goed willen zijn deze te kaften tegen maandag 5 september.   

Voorzie ze van een etiket waarop de naam van uw kind en het betreffende vak vermeld staan.  

Gelieve ook bij het begin van het schooljaar het voorblad van de agenda die je kind zal mee 

krijgen in te vullen. Deze agenda dient niet gekaft te worden. 

 

Wij hopen zo op een goede start voor een fijn en leerrijk 

schooljaar in de tweede klas ! 

Van harte dank voor je medewerking. 

Vriendelijke groeten 

  

   Juf Mégane       


