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Grimbergen, juni 2020
Benodigdheden zesde leerjaar

Beste ouders,
Op de onderstaande lijst staan de materialen vermeld die uw kind volgend
schooljaar nodig heeft. Een aantal van deze materialen zijn verbruiksmaterialen
(cat I). Dit betekent dat uw kind bij het begin van het schooljaar dit materiaal
eenmalig krijgt. Bij verlies of bij stukgaan van deze materialen zorgen de ouders
voor vervanging.
Een tweede categorie materialen zijn gebruiksmaterialen die in de klas in
voldoende mate aanwezig zijn voor alle leerlingen. Bij verlies of beschadiging
zullen de materialen via de schoolrekening aangerekend worden aan de ouders.
Een aantal materialen worden volledig door de ouders bekostigd. Deze materialen
vindt u in categorie III.
Categorie I (verbruiksmaterialen):
Deze materialen ontvangen de leerlingen eenmalig bij het begin van het
schooljaar. Deze materialen blijven in de klas:

- kleurpotloden
- lijmstift
Deze materialen ontvangen de leerlingen eenmalig bij het begin van het
schooljaar. Ze mogen mee naar huis worden genomen, maar moeten telkens terug
naar de klas worden gebracht.

-

lat van 30 cm
schrijfpotlood + gom
groene, blauwe, rode en zwarte balpen
geodriehoek
rapportmapje
schoolagenda

Categorie II (gebruiksmaterialen):
Deze materialen zijn voorhanden in de klas. Bij verlies of beschadiging worden ze
aangerekend via de schoolrekening.

-

Schaar
Passer
Zakrekenmachine
Penselen
woordenboek, atlas, handboeken, werkboeken

Categorie III:
Deze materialen zijn noodzakelijk en worden door de ouders bekostigd.
- 1 classeur (rug van 7 cm) voor wiskunde, Nederlands, Frans,
W.O., M.V. en godsdienst
- 1 heen- en weer map

-

ongeveer 10 insteekhoezen (voor schutbladen en voor de les Frans)
boekentas
1 pennenzak
markeerstiften (blauw en oranje)
zwempak/-broek, badmuts, handdoek en zwemzak
turnkledij van de school, turnpantoffels met bleke zool en turnzak
brooddoos, drinkbus, koekendoosje
kaftpapier en etiketten






Zorg ervoor dat je naam op alle persoonlijke spullen staat.
Op 1 september vliegen we er onmiddellijk in. Daarom rekenen
we erop dat je alles de eerste dag al meebrengt.
Begin ook alvast dikke stukken karton bij te houden (ca. 0,5
cm dik is ideaal), want dat zal je nodig hebben voor een
knutselwerk i.v.m. de avonturenklassen.
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