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Geachte ouders, 
 
Het schooljaar is nog maar pas 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 schoolgerief 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)  
• 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 

 
Zwemmen:  

• Jongens: aanpassende zwembroek (geen zwemshort) + gele badmuts (verplicht)  
+ handdoek 

• Meisjes: zwempak (geen twee-stuks) + gele badmuts (verplicht) + handdoek 
(Badmutsen zijn te koop op het economaat van de school.) 

 
Klasmateriaal 4de leerjaar: 

• fluostiften (markeerstiften) - geel, groen, blauw, rood/rose, oranje 
• groene en rode balpen 
• tekenpotlood + gom + potloodslijper 
• schaar 
• lijmstift (Pritt) 
• blauwe balpen of vulpen met vullingen 
• lat (30 cm.) 
• geo-driehoek 
• kleurpotloden en stiften  
• 1 groot plastic of kartonnen kaft voor bijvoorbeeld documentatie, formulieren 
• plakkaatverf (in potjes) 
• dunne en dikke penselen, vod, waterpotje, schort of oud hemd 
• werkschrift 
• stevige boekentas 
• Om te knutselen: 1 oude schoen (eender welke maat) 

 
Wij wensen u allen een prettige vakantie en zien graag iedereen terug op 1 september. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Directie en personeel. 


