
 

Benodigdheden voor het 3e leerjaar 

  Eén stevige A4 kaft met elastiekjes (=huiswerkkaft) 

  Eén grote A4 ringkaft (met 2 ringen) 

  Eén klein A5 ringkaftje (met 2 ringen) 

  Eén lege pennenzak 

  2 dozen papieren zakdoeken 

  Een goed sluitende drinkbus 

  Stevige boekentas die op de rug gedragen kan worden 

  Doosje (voor kaartjes met onthoudwoorden) 

 

Dit heb je nodig voor de turnles 

  Turnzak met witte pantoffels zonder veters  

 turnpak (aankoop via de school) 

 

Dit heb je nodig voor de zwemles 

  zwemzak  

  zwemkledij (badpak voor de meisjes en aansluitende zwembroek -géén zwemshort- 
voor de jongens).  

  Grote en kleine handdoek.  

ALLES goed genaamtekend 

Tot binnenkort 

De leraren van het derde leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vanaf het eerste leerjaar is het verplicht dat uw kind in uniform naar school komt. Daarom lijsten we voor jullie 

de afspraken op. 

 

Het schooluniform kan aangekocht worden in de uniformwinkel: ’t Wiegske of Jiff. 

Het oudercomité organiseert ook een tweedehandsverkoop. 

 

Nog even alles op een rijtje: 

Volgende stukken zijn aan te kopen in de uniformwinkel. 

Prijzen te bevragen bij de uniformwinkel. 

Blouse blauw/ wit gestreept korte mouw, voorgeschreven model 

Blouse blauw/wit gestreept lange mouw, voorgeschreven model 

Sous pull, voorgeschreven model 

Donderblauwe lange broek (jongens), voorgeschreven model 

Donkerblauwe lange broek (meisjes), voorgeschreven model 

Donderblauwe bermudabroek, voorgeschreven model 

Donderblauwe rok, voorgeschreven model 

Donderblauwe overgooier, voorgeschreven model 

Kleedje blauw/wit gestreept (zomer), voorgeschreven model 

 

Volgende kledingstukken kan u ergens anders aankopen 

Trui of vestje Donkerblauw, geen andere kleuren in verwerkt 

Jas Effen, donkerblauw, geen andere kleuren in 
verwerkt 

Schoenen Zwart, wit, donkerblauw, bruin, donkergrijs 
Geen andere kleuren in verwerkt 
Geen stoffen schoenen 
Geen sportschoenen 

Kousen of kousenbroek Donkerblauw, wit, grijs 
Kousen zijn ook verplicht bij warm weer. 
Geen legging 

Muts, sjaal,… Bonkerblauw, wit of grijs 

Boekentas Stevig model, kleur zelf te kiezen 

Turnpantoffels Rubberen zool, geen veters 

Turnzak Voor turnpantoffels en turnkledij 
Geen plastic zak 

 

Volgende kledingstukken worden via de school aangekocht. 

De betaling gebeurt via de schoolrekening. 

Turn T-shirt €10 

turnbroek €12,50 

 

 

 

 


