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Grimbergen, juni 2022 

 

Benodigdheden eerste leerjaar 

 
Beste ouders, 

 

Op de onderstaande lijst staan de materialen vermeld die uw kind volgend schooljaar in 

het eerste leerjaar nodig heeft. Een aantal van deze materialen zijn 

verbruiksmaterialen (categorie 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 bij het begin van het schooljaar. (Dit materiaal 

blijft steeds in de klas) 

 

⚫ Een schrijfpotlood + gom 

⚫ Kleurpotloden 

⚫ Een lijmstift/schaar 

 

Deze materialen ontvangen de leerlingen eenmalig bij het begin van het schooljaar. (Dit 

materiaal gaat geregeld mee naar huis) 

 

⚫ Een rapportmapje 

⚫ Toetsenmap  

⚫ Bestekmapje met agenda  

⚫ Schriften en werkboeken 

⚫ Bestekmapje voor overzichten van taal en rekenen 

 

Categorie II (gebruiksmaterialen): 

Deze materialen zijn voorhanden in de klas. Bij verlies of beschadiging worden ze 

aangerekend via de schoolrekening.  

 

⚫ Leesboeken ‘veilig en vlot’ 

 

 

 

 

 



Categorie III: 

Deze materialen zijn noodzakelijk en worden door de ouders bekostigd. 

 

− Een stevige schooltas die gemakkelijk recht blijft staan (geen rugzak, liefst 

voorgevormd – we merken dat kinderen die een boekentas op wieltjes hebben, zeer 

moeilijk de trap op en af te gaan én meer klagen over een zware boekentas!) 

− 1 dikke map met 2 ringen (A4-formaat) – rug 4 cm, ZONDER hendelsysteem 

− 2 kartonnen A4 mappen met elastiek (eentje blijft in de klas als afwerkmap, de 

andere gaat mee naar huis als huiswerkmap) 

− Een slijper MET potje ( MET een grote en kleine opening) 

− Een brooddoos, een koekendoosje en een drinkbus. Gelieve deze begin september 

te voorzien van een etiket met naam en klas op. 

− Witte turnpantoffels met bleke zool, dit mogen ook de turnpantoffels met plakkers 

zijn (geen sportschoenen met veters) 

− Zwempak of -broek , badmuts en zwembril (vanaf het tweede trimester) 

− Turnkledij van de school (deze kan u in september bestellen op het eerste 

bestelformulier) 

− Turnzak en zwemzak (met naam!) 

− 1 placemat om op te eten (iedereen!) 

− washandje 

 

Deze materialen hebt u thuis nodig: 

-    Schrijfpotlood + gom 
 

!!Zorg ervoor dat je naam op alle persoonlijke spullen staat!! 
 

Op zaterdag 27 augustus 2022 om 10.00 u. stipt,  

houden wij een openklasdag waarop uw zoon/ dochter is uitgenodigd voor een korte 

kennismaking met de nieuwe klas, de vrienden en de leerkracht.  

(tot 12.00 uur) 

 

Wij kijken er naar uit om u dan te ontmoeten! 

 

Van harte bedankt voor uw medewerking! 

 

Directie en leerkrachten Prinsenhof 


