Beste bijna-vierde klassers en ouders,

Volgende zaken heb je nodig wanneer je naar het vierde leerjaar komt:
-

twee lege pennenzakken
grote kaft (karton) om huistaken in op te bergen.
1 ringkaft met een rug van min. 7 cm en twee ringen
een schilderschort of oud hemd
een stoffen zakje voor brooddoos MET naam getekend (+ keukenhanddoek)

Voor lichamelijke opvoeding:
•

•

•

•

Turnles (binnen) :
o Turnuniform: T-shirt met schoollogo + kobaltblauwe short (aankopen in de school)
o Turnpantoffels (zelf aan te kopen)
o Elastiekje/haarlint in turnzak om (half)lang haar vast te doen
o Turnzak (zelf aan te schaffen)
Sport (buiten) :
o Turnuniform
o Sportschoenen en sportkousen (in een luchtdoorlatend zakje)
o Trainingsbroek + trui (voor bij koud/vochtig weer om over het turnuniform aan te doen).
Moet niet in uniformkleur
o Elastiekje/haarlint in turnzak om (half)lang haar vast te doen
o Sportzakje (zelf aan te schaffen)
Zwemmen :
o Meisjes: badpak
o Jongens: aansluitende zwembroek
o Badmuts (kleur bepaald door turnjuf)
o Badhanddoek + kleine handdoek
o Elastiekje in zwemzak om lang haar vast te doen
o Rugzak met brede schouderbanden (voor een veilige verplaatsing te voet/ met de fiets)
Vanaf het 4de leerjaar hebben de leerlingen een eigen fiets, fietshelm en slot nodig voor de fietstochten
naar het zwembad.

Je kan het materiaal van het derde leerjaar natuurlijk verder gebruiken. Wenst u toch persoonlijk materiaal voor uw
kind, dan bent u vrij dit aan te kopen.
Het dient trouwens ook nog voor het vijfde en het zesde leerjaar !
Zorg er zeker en vast voor dat al je materiaal getekend is !
De leerlingen van de lagere school dragen dagelijks het uniform.
In de turnles dragen de leerlingen het turnuniform van de school. Tijdens de sport-en zwemles uniform zoals
hierboven beschreven
Wij wensen jullie een prettige en zonnige vakantie toe en alvast een fijne start!
De directie en de leerkrachten van het 4de leerjaar.
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