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Grimbergen, juni 2022 

 

 

 

Benodigdheden derde leerjaar 

 
Beste ouders, 

 

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

het derde leerjaar 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 bij het begin van het schooljaar: 

Deze materialen blijven in de klas:  

- een lijmstift 

- pakket kleurpotloden 

 

Deze materialen ontvangen de leerlingen bij het begin van het schooljaar: 

Ze mogen mee naar huis worden genomen, maar moeten telkens terug naar de klas 

worden gebracht. 

- een blauwe, groene en zwarte balpen 

- een geodriehoek 

- een latje van 15 cm en een lange lat (30 cm)  

- een schrijfpotlood + gom 

- schoolagenda 

- rapportmapje 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

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

aangerekend via de schoolrekening.  

 

-handboeken 

-schriften 

-een schaar 

 

Categorie III: 
Deze materialen zijn noodzakelijk en worden door de ouders bekostigd. 

− Boekentas of rugzak 

− 1 pennenzak 

− een vulpen + inktwisser of gombalpen 

− een slijper met potje  

− een correctieroller  

− een dun zwart stiftje (schrijfstiftje) 

− fluostift (groen en geel) 

− turnpantoffels met bleke zool + turnkledij van de school + turnzak 

− zwemkledij, badmuts en zwemzak 

− brooddoos/drinkbus/koekendoosje 

− 1 dikke ringmap (= classeur) (rug van ± 7 cm) 

− 1 platte map met elastiek (voor huiswerk)   

− stoffen zakje (om naar de bib te gaan: blijft in de bank) 

 

− Enkel voor klas 3A (juf Evi en juf Elke): pantoffels voor in de klas (vb Crocs of 

slippers,....) liefst geen pluchen pantoffels (is niet handig). 

 

 

Zorg ervoor dat je naam op alle persoonlijke spullen staat en breng je schoolgerei op 1 

september al mee, zodat we meteen goed kunnen starten.  

 

We wensen iedereen een deugddoende vakantie! 

 

Directie en leerkrachten Prinsenhof 


