
                  Basisschool Gemeenschaps Onderwijs – School met een Half Internaat – Louizastraat 
 

                  Louizastraat 3       2800 Mechelen                                                       instellingsnr. 011783 
0 

 
 

__________________________________________________ 
tel: 015 41 20 02  fax: 015 44 61 49  e-mail: shil@telenet.be  URL: www.goshil.be   reknr:068-2390694-59 

Geachte ouders, 
 
Het schooljaar is nog niet ten einde en we beginnen reeds aan de voorbereidingen van 
volgend schooljaar. We denken dat veel ouders graag weten welk materiaal er allemaal 
nodig zal zijn. De school zorgt ervoor dat ieder kind beschikt over het nodige basismateriaal. 
Leerboeken, oefenboeken en werkbladen worden gratis ter beschikking gesteld. Voor verlies 
en duidelijke beschadiging wordt een vergoeding gevraagd. Geregeld vragen ouders of zij 
zelf meer gepersonaliseerd materiaal mogen aankopen. Er zijn op de markt immers leuke en 
fleurige zaken te koop. Het staat u dus vrij hiervoor zelf te zorgen. Gelieve het schoolgerei te 
personaliseren door de naam van het kind (initialen) er op aan te brengen. 
 
 
Kledij lichamelijke opvoeding: 
 

• Turnuniform GO SHIL! (wordt aangekocht in de school) (gelieve te naamtekenen om 
verwisselingen te  vermijden!) Het wordt elke vakantie meegegeven om te wassen. 

• Sportschoenen met stevige zolen (geen lichte turnpantoffels) en bij voorkeur met 
velcro-sluiting (pas nodig na de kerstvakantie) 

• Kinderen met lange haren voorzien steeds een paar elastiekjes om hun haren bij 
elkaar te houden! 

• Alles in een voldoende grote sportzak (geen plastic zak a.u.b.!) 
• Juwelen thuis laten 

 
 
Klasmateriaal 1ste leerjaar A: 
 

• een stevige boekentas die op de rug kan gedragen worden (geen rugzak!) 
• een etui met:  

                    · twee blauwe balpennen (geen fantasiepennen) 
                    · twee grijze potloden 
                    · een puntenslijper met potje 
                    · een gom 
                    · een stevig latje (± 15 cm) 
                    · twee lijmstiften (geen vloeibare lijm) 
                    · een schaartje  

• een etui met kleurpotloden en een etui met stiften 
• een stevige map met kleppen en rekker A4-formaat (= huiswerkmap) 
• een oefenschrift met lijntjes om in de klas te gebruiken (A5 formaat) 
• een ringmap A4-formaat (harde kaft - rug ± 4cm – 2 ringen) 
• kaftpapier voor zes werkboeken A4-formaat en een schriftje (gelieve hiervoor ook 

etiketten te voorzien) 
• 2 dozen papieren zakdoeken (naam kind vermelden) 

 
Wij wensen u allen een prettige vakantie en zien graag iedereen terug op 2 september. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Directie en personeel. 


