Geachte ouders.
Ook volgend schooljaar stelt onze school schoolmaterialen zoals potlood, gom, balpen, … gratis ter
beschikking aan alle leerlingen.
Uiteraard is het ouders vrij voor hun kinderen zelf materiaal aan te kopen.
Gelieve alles zoveel mogelijk te naamtekenen.
Prullaria, die uw kinderen tijdens de les afleiden, vragen wij om thuis te laten.
Sportlessen in alle klassen
- gymles: stevige sportschoenen, kort sportbroekje (boven de knieën), gymtrui met schoollogo
(kan besteld worden) , genaamtekend sportzakje
- zwemles: korte zwemshort of zwembroek (jongens), badpak (geen bikini, meisjes)

Eerste leerjaar










1 stevige, harde kaft (A4-formaat) met elastieken (flapmap) voor briefwisseling en agenda
Kleurstiften, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Kleurpotloden, liefst dikke (in een pennentas of doos)
Een slijper met een klein en groot gat met reservoir voor slijpsel
Twee potloden (bij voorkeur een driezijdig ‘triplet’) en gum
Na Nieuwjaar: een goede blauwe balpen die geen vlekken maakt.
Een dikke lijmstick
Een grote doos papieren zakdoekjes
Niet nodig: kaftpapier, naametiketten, lat en een schaar

Tweede leerjaar







Een pennenzak met daarin:
- twee blauwe balpennen (geen stabilo balpen a.u.b.)
- twee schrijfpotloden
- een gum
- een slijper met een potje voor het slijpsel eraan
- een schaartje
- een dikke lijmstick
- een meetlat van 15 cm
Een pennenzak met daarin:
- kleurpotloden (bij voorkeur dikke)
- kleurstiften
een ringmap met twee ringen (geen ‘classeur’)
en daarin 4 plastiekmapjes (= plastiekjes om een blad in te steken)
elastiekmap A4-formaat (huiswerkmap)
een doos papieren zakdoekjes

Kaftpapier is niet nodig.

Derde leerjaar











Een pennentas met :
- blauwe balpen
- groene balpen
- schrijfpotlood
- korte meetlat
- slijper met potje
- gom
- schaar
- lijm
- markeerstift
kleurpotloden en stiften
meetlat 30 cm
1 classeur
Elastiekmap om huiswerk en brieven op te bergen
3 plastiekmapjes die in de classeur passen
Een doos neusdoekjes
Drinkbeker

Vierde leerjaar
 een pennenzak met:
-Blauwe + groene balpen
- een vulpen
- een inktwisser
- schrijfpotlood
- korte meetlat
- slijper met potje
- gum
- lijm
- schaar
- markeerstiften
 een pennenzak met kleurpotloden en stiften (kan ook een doos zijn)
 twee dikke ringmappen
 een flapmap om huiswerk en brieven in op te bergen
 drie bestekmapjes
 een tiental plastiek-U-mapjes
 een doos papieren zakdoekjes
 een kladblok

Vijfde leerjaar


In de pennenzak:
o blauwe + groene balpen (vulpen mag ook)
o geodriehoek (mag)
o schrijfpotlood
o korte meetlat
o slijper met potje
o passer




o gum
o lijmstift
o schaar
o markeerstiften: groen, roze, blauw, geel, oranje
een pennenzak met kleurpotloden en stiften (kan ook een doos zijn)
3 ringmappen A4 (mag met grappige prentjes zijn):
a. Één dikke ringmap
b. Één gewone ringmap
c. Één dun ringmapje voor de plattelandsklas









een flapmap om huiswerk en brieven in op te bergen
eenvoudig rekenmachientje (mét procentteken)
zakwoordenboek (enkel voor thuisgebruik)
20 insteekmapjes voor in de ringmappen
een doos papieren zakdoekjes
kaftpapier
GEEN typex

Mogen wij vragen :
o Al het materiaal degelijk, maar sober te houden. Zo zorgt dit niet voor afleiding tijdens de
lessen.
o Dat alle leerboeken en schriften (werkboeken hoeft niet) tegen TEN LAATSTE 7 september
gekaft zijn.

Zesde leerjaar










geodriehoek
passer
kladblok (geruit)
1 ringmap A4
1 dikke ringmap A4 (bosklas)
plastieken insteekmapjes A4 (50-tal)
gewone opbergmap A4 (heen- en weermap)
kaftpapier (vijftal boeken)
eenvoudig rekenmachientje (mét procentteken)

Komt goed van pas…
 schaar
 stiften
 kleurpotloden
 plakstift
Mag in bepaalde gevallen gebruikt worden:
 markeerstiften
 blanco roller (geen vloeibare typex)

