SCHOOLGERIEF
Beste ouder(s),
Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Materialen die de leerlingen nodig hebben
om de eindtermen van het lager onderwijs te bereiken, zijn volledig ten koste van de school.
Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, ..
Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen.
Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv. boekentas, turnzak, mappen,..) moet u zélf
aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.
U vindt hier een tabel met de gevraagde materialen per leerjaar.
1ste leerjaar
1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen, vb. met
elastiek)
1 kussen om op te zitten
1 doos papieren zakdoekjes
de
2 leerjaar
1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen)
3 doosjes (om kaartjes thuis in te bewaren)
1 lege pennenzak
1 doosje tissues (zakdoekjes)
de
3 leerjaar
2 gewone ringmappen (ringdikte +/- 3cm met 2 ringen)
1 stevige huiswerkmap (waar niets kan uitvallen)
2 blancorollers
1 lege pennenzak
de
4 leerjaar
2 gewone ringmappen (+/- 3cm rugdikte)
1 huiswerkmap A4 (met elastiek)
2 blanco rollers (geen vloeibare)
1 lege (pennen)zak voor schoolstiften en -kleurtjes
de
5 leerjaar
3 ringmappen met kleine ringen
2 kartonnen A4- mapjes met 3 flapjes
1 stevige huiswerkmap A4
1 blanco roller (geen vloeibare)
kaftpapier
de
6 leerjaar
1 ringmap met grote ringen (geen hefboommap, ongeveer 4 cm
rugdikte)
3 ringmappen met kleine ringen (+/- 2,5 cm rugdikte)
1 huiswerkmap A4 (liefst één waar niets kan uitvallen)
1 blanco roller (geen vloeibare)
Kaftpapier
etiketten
LO
witte gymschoenen (met elastiek)
een zwarte of donkerblauwe short
het T-shirt met embleem van de school is verplicht (kostprijs: 8
euro)
elastiek voor lange haren

Als u op het einde van de zomervakantie de eerste schoolaankopen doet, neem deze brief nog
eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.
Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de
website www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met
praktische vragen kunt u ook in onze school terecht.
Op woensdag 25/08 vinden onze kennismakingsmomenten plaats. Dit tussen 17.00u. en
18.30u.
U kan dan, samen met uw kind, komen kennismaken met de nieuwe klasleerkracht.
Op dit ogenblik zijn we nog in het ongewisse over de coronamaatregelen die dan zullen gelden.
Wanneer we dit weten, zullen we u via mail verder informeren over de vorm van deze
kennismakingsmomenten.
Als bijlage vindt u ook een blad met daarop de vakantie- en verlofdagen voor volgend
schooljaar.
We zullen dit ook nog “op papier” meegeven in de rapportmap van uw kind zodat u dit thuis
kan ophangen.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

