SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR HET 4e LEERJAAR
Leerboeken, schriften, schrijfgerei en fotokopieën worden gratis aangeboden.
Indien het materiaal dat de leerlingen op school krijgen (zoals geodriehoek,
zakrekenmachine, pen, potlood, …) verloren of stuk gaat, wordt dit materiaal door de
ouders zelf vervangen.
Mogen wij er vriendelijk op aandringen enkel degelijk materiaal mee te geven met uw kind.
We vragen een degelijke schooltas of rugzak met verstevigde bodem en rug zodat de
boeken niet beschadigd worden. Geen trolley of schoudertas!
Een drinkenbus die goed afsluit ( in een plastic zakje voor de veiligheid)
Ineters gebruiken een getekende stevige eetdoos in een getekend stoffen zakje.
-

2 eenvoudige, lege pennenzakken (één voor schrijfgerief en één voor kleurpotloden
en viltstiften)
10 bestekmappen (=mapje met doorschijnende voorkant, gekleurde achterkant en 2
ijzertjes). Kleur vrij te kiezen.
1 stevige ringmap met 2 ringen din A4, dikte 4 cm (naar keuze)
vervoermap: harde A4 kaft met kleppen en elastieken
1 pak tabbladen (5 indelingen)
1 doos papieren zakdoeken
10 insteekhoesjes
Oortjes ( om luisteroefeningen te kunnen maken)

Gelieve voor het (t)huiswerk een pennenzak te voorzien met daarin:
- 1 blauwe pen
- 1 potlood + gom
- 1 groene balpen
- latje
- 1 geodriehoek
- 1 passer
- Enkele fluostiften
- Kleurtjes
(Deze pennenzak blijft thuis en/of in de studie.)

Voor de gymles (in getekend zakje)
 gympantoffels of sportschoenen voor de binnengymles: geen zwarte zool
 gympak uniform (enkel in de school te koop)
 sportschoenen voor de buitengymles zijn verplicht
MOGEN WIJ UITDRUKKELIJK VRAGEN ALLES TE NAAMTEKENEN en alles op 1 september
mee te geven.
Boeken kaften in: (Geen fluo- of pastelkleuren.)
donkerrood :wiskunde
donkerblauw: Nederlands
doorschijnend plastic of eigen keuze: agenda (af te spreken met juf of meester)

Etiket onderaan rechts kleven.
Gelieve er voor te zorgen dat er geen kleefband kleeft op de boeken.
Gebruik zoveel mogelijk het materiaal van het vorige leerjaar; zo vermijdt u overbodige
kosten.

Bedankt om alles in orde te brengen tegen de eerste schooldag.
Wij kijken er naar uit jullie te verwelkomen in onze klas.

