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vrije basisschool 'de Cirkel' 
Dorpsstraat 24  1851 Humbeek 

tel & fax: 02  269 39 41 

  e-mail  veronique.thielemans@vbs-decirkel.be 

  dominique.pans@vbs-decirkel.be 

  www.vbsdecirkel.be 

                  

benodigdheden 

 

Beste ouders, 

 

Volgend schoolgerei zal per kind beschikbaar zijn in de klas: 

 schaar  

 lijm (plakstift bv. Pritt) 

 meetlat van 30 cm 

 geodriehoek (klein formaat, loodlijn duidelijk zichtbaar) 

 * passer 

 * rekenmachine (met de 4 bewerkingen + - x : ) 

 schrijfgerei: 0 balpennen: blauw, rood, groen en zwart 

0 vulpen 

0 radeerstift (= tintenkiller) 

0 kleurpotloden 

0 markeerstiften (= fluostiften): geel, groen, blauw, oranje en roze 

      * Het is evenwel praktischer wanneer de kinderen hierover zelf beschikken. 

 

De materialen die u hieronder vindt, zijn noodzakelijk en worden door de ouders aangekocht: 

 boekentas, pennenzak 

 turnzak, turnkledij, turnpantoffels 

 

 brooddoos 

 stevige drinkbus of goed hersluitbare plastieken fles 
 

 transparante zelfklevende plastic - kaftfolie (voor agenda) 

 20  (zelfklevende) etiketten (om naam, vak en klas op te vermelden) 
 

   1 opbergmap te sluiten met elastiek (voor A4-formaat)  zie ook pag. 2 onderaan 

   4 ringmappen, met 2 ringen, formaat A4 (gewone kaften met een rugbreedte van 3 à 3,5 cm,  

geen dikkere kaften omwille van diepte van banken) 

 20 gidsen of tussenbladen (= intercalaires)  

deze tussenbladen worden gebruikt voor de verdelingen in de ringfardes (zie ommezijde) 

 20 geperforeerde plastic inleghoezen voor ringfardes, formaat A4,  

om bladen in te steken en te beschermen. 
 

 

Gelieve bovenvermeld materiaal in orde te brengen tegen donderdag 1 september 2022.   

Dit zal de start van het nieuwe schooljaar beslist vergemakkelijken en aangenamer maken voor u 

en uw kind. Het geeft u bovendien ruim de tijd om schoolgerei van vorig schooljaar dat niet 

meer te gebruiken is, te vernieuwen. 

Maar eerst wil ik u een fijne vakantie toewensen!! 

 

schooljaar 

2022 – 2023 
 

4de leerjaar 
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VERDELINGEN IN DE RINGMAPPEN 

 

 naam van de ringmap aantal rubrieken 

    

1 wiskunde 

1 Getallenkennis en bewerkingen 

2 Meten en metend rekenen 

3 Meetkunde 

4 Logisch en probleemoplossend 

denken 

  

  

    

2 Nederlands 

1 Luisteren 

2 Spreken 

3 Lezen 

4 Schrijven 

5 Spelling 

6 Taaldenken 

    

3 WO 

1 WO 

2 Boerderijklassen 

3 Verkeer 

4 Actualiteit 

    

4 allerlei 

1 Godsdienst 

2 Muvo 

3 Frans 

4 Toetsen 

 inleghoezen 

  

    

 

 

OPBERGMAP met elastiek 

* in deze farde zullen naast huiswerkbladen,  

  eventueel ook brieven, mededelingen en andere administratie naar ouders toe  

  gestoken worden. 

 

Gelieve - de 4 ringmappen met tussenbladen (waarop de rubrieken reeds vermeld staan)                       

op donderdag 1 september 2022 reeds mee te brengen naar school. 


