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Beste ouders, 

 

Zoals u weet zorgt de school voor al het materiaal dat uw kind nodig heeft om de eindtermen 

te behalen. Alle materiaal dat door de school gratis aangereikt wordt, moet ook steeds terug 

naar de klas worden meegenomen. Wie iets vernielt of kwijtraakt, zal hiervoor een vergoeding 

moeten betalen. Maar wij hopen uiteraard dat alle kinderen uitermate zorg dragen voor alle 

materialen. 

 

Hieronder krijgt u een lijst van benodigdheden voor uw kind die u zelf nog moet voorzien. 

We hopen dat u dit bij de aanvang van het schooljaar zo snel mogelijk in orde brengt. Ten 

laatste half september moet uw kind met alle materiaal in orde zijn. Zorg ervoor dat overal de 

naam van uw kind opstaat. Zo wordt het makkelijker als iets zou verloren gaan. 

 

Door de ouders nog te voorzien voor hun kind buiten het gekregen materiaal van de 

school: 

 

Leerlingen van het eerste leerjaar:  

 een lege pennenzak 

 boekentas, geen rugzak 

 1 stevige ringmap ( rug niet dikker dan 7 cm) 

 1 vodje 

 een schort of een oud hemd om te schilderen 

 een doos papieren zakdoekjes 

 een klein doosje om goede punten in te bewaren 

 turnzak met turnkledij (zie schoolreglement) alles genaamtekend 

 koekjesdoos voor een koek of fruit tijdens de speeltijd 

 eetzak indien uw kind blijft ineten 

 drinkbeker met goede sluiting, voorzien van naam (geen brikjes) 

 1 plastic kaft met elastiek A4-formaat 

 

 

Leerlingen van het tweede leerjaar: 

 een lege pennenzak 

 stevige boekentas of stevige rugzak 

 verfdoek, schort, plastic potje, plastiek voor op de bank (50 cm op 120 cm vb. een 

vuilzak), allemaal in een schilderszak steken 

 1 brede ringmap met 2 ringen 

 10 plastieken kaftjes “hemdjes” voor in de ringmap 

 2 doosjes voor punten en tafelkaartjes 

 een doos papieren zakdoekjes 

 1 grote stijve kaft met elastiek A4-formaat (huiswerk) 

 turnzak met turnkledij (zie schoolreglement) alles genaamtekend 

 een doosje voor koek of fruit (met naam erop) 

 drinkfles (met naam erop) 
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Leerlingen van het derde leerjaar:  

 een lege pennenzak 

 stevige boekentas, geen rugzak 

 1 grote stijve kaft met elastiek 

 een doos papieren zakdoekjes 

 een oud hemd, een vod en een beker om te schilderen 

 een grote opengeknipte plastic zak om op de bank te leggen 

 turnzak met turnkledij (zie schoolreglement) alles genaamtekend 

 

 

 

Leerlingen van het vierde leerjaar: 

 een lege pennenzak 

 een stevige boekentas, geen rugzak 

 6 plastieken kaftjes “hemdjes” ( zakjes A4 formaat waar enkel de bovenkant open is) 

 1 brede ringmap A4 formaat met 2 ringen (rug 7 cm) 

 1 grote stijve kaft met elastiek A4 formaat 

 schilderzak met vod, plastieken zak om op de bank te leggen, beker, oud hemd of 

schort met lange mouwen alles genaamtekend  

 turnzak met turnkledij (zie schoolreglement) alles genaamtekend 

 een doos papieren zakdoekjes 

 eetzak met naam 

 doosje voor fruit of koek met naam 

 

 

 

Leerlingen van het vijfde leerjaar: 

 een lege pennenzak 

 stevige boekentas, geen rugzak, 

 turnzak met turnkledij (zie schoolreglement) alles genaamtekend 

 doosje voor koek of fruit 

 1 kaft (rug 4 à 6 cm) met elastiek, A4-formaat (geen ringmap) 

 schilderzak met vod, plastieken zak om op de bank te leggen, beker, oud hemd of 

schort met lange mouwen alles genaamtekend  

 een doosje voor woordkaartjes Frans (vb. botervlootje) 

 een doos papieren zakdoekjes 

 een drinkbeker met deftige sluiting 

 eetzak 

 

 

 

Leerlingen van het zesde leerjaar: 

 een stevige boekentas, geen rugzak 

 een turnzak met turnkledij alles genaamtekend (zie schoolreglement) 

 een doosje voor woordkaartjes Frans (vb. botervlootje) 

 doosje voor koek of fruit met naam van de leerling 

 vod, oud hemd of t-shirt om te schilderen, onderlegger in plastiek (vuilzak) 

 1 kaft (rug 4 à 6 cm) met elastiek, A4-formaat (geen ringmap) 

 een doos papieren zakdoekjes 

 eetzak met naam van de leerling 

 elke dag een drinkfles met goede sluiting met naam van de leerling  

 

 

Groeten, 

De leerkrachten en de directie  

 

 
 


