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Onderwerp: schoolbenodigdheden 5de leerjaar 
 
Beste ouder(s) 
 
Hieronder kan je meer informatie raadplegen in verband met de schoolbenodigdheden voor het schooljaar 2021-
2022. 
 
Algemeen 
Handboeken, werkboeken, woordenboeken, schrijf- en knutselmateriaal, kopieën, toegang en gebruik van het 
digitaal platform Smartschool, … worden door de school gratis aangeboden aan alle kinderen/ouders. 
Gebruiksmateriaal wordt door de school ter beschikking gesteld. Bij verlies of opzettelijke schade zal dit conform 
het schoolreglement aangerekend worden.  
Een boekentas dient door de ouders zelf worden aangeschaft. Indien u een nieuwe boekentas zou kopen, gelieve 
dan geen trolley te kiezen maar een boekentas die op de rug kan gedragen worden.  
Je eigen pennenzak van thuis meebrengen naar school mag, maar is niet verplicht. 
 
 
In de klas 
Hieronder vind je een overzicht van extra materialen die nog voorzien moeten worden:  
 

1 ringmap met 
rug 4 cm,  
2 ringen 

7 bestekmapjes  
(1 rood, 1 geel,  
1 wit, 1 zwart,  

1 groen,  
1 donkerblauw,  

1 grijs) 

Een zakdoekendoos 
Een 

drinkbus 
Een brooddoos 

Koeken- en/of 
fruitdoos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter info: een deel van de bovenstaande materialen krijg je op het einde van het schooljaar terug mee naar huis en kan je eventueel volgend 
schooljaar opnieuw gebruiken. 
 
 
Thuis 
Voorzie thuis minstens een schrijfpotlood met gom en scherper, een 
geodriehoek (met 0-lijn in het midden) en een kleine zakrekenmachine zodat 
huistaken correct kunnen gemaakt worden.  
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Lichamelijke opvoeding 
Voor de wekelijkse turnlessen hebben we turnpantoffels, een gymbroekje of short en een T-shirt van de school 
nodig. We schrijven op alles onze naam en stoppen dit in een luchtdoorlatend zakje. Nieuwe leerlingen en 
kinderen van het eerste leerjaar krijgen hun eerste T-shirt gratis aangeboden.  
Voor de zwemles hebben we een badpak of zwembroek nodig, een handdoek en een badmuts.  
 
T-shirts en badmutsen met het logo van de school kunnen aangekocht worden op het secretariaat. Voor een T-
shirt betaal je € 10, een badmuts kost € 5. 
 

 Wat heb je nodig voor de turnlessen? 
 

Turnpantoffels Gymbroek/short T-shirt van de school 

 

 

 

 
 Wat heb je nodig voor de zwemlessen? 

 
Zwemkledij Handdoek Badmuts 

 

 

 

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Juf Els en juf Shana 


