SCHOLEN ZUSTERS ANNUNTIATEN

Basisschool Sint- Stevens
Negenmanneke
Brief derde leerjaar
Hop naar het volgende leerjaar !!

Beste ouders,
Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te
beperken, is duidelijk bepaald welke materialen de scholen zélf moeten aankopen voor de kinderen
in het basisonderwijs.
Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer,… U vindt deze lijst op de ommezijde.
Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen. Deze
materialen blijven echter eigendom van de school.
Aan de leerlingen wordt gevraagd er zorgzaam mee om te gaan. Bij verlies of beschadiging verhaalt
de school de onkosten op de ouders.
Schrijfgerief wordt om praktische redenen niet meegegeven naar huis.
Zaken die u niet terugvindt in de lijst ( bv. boekentas, pennenzak, … ) moet u zélf aankopen voor uw
kind . U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.
Wij bevelen de aankoop van een degelijke, stevige schooltas ten zeerste aan.
Als u op het einde van de zomervakantie met uw zoon of dochter de eerste schoolaankopen doet,
neem dan eerst de bijgevoegde lijst nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.
We bieden onze leerlingen de mogelijkheid om persoonlijke schoolbenodigdheden mee te brengen
(o.a ringmap). Op het klassikaal oudercontact van vrijdag 6 september 2019 kan hieromtrent nog
info uitgewisseld worden.
Met vriendelijk groet,
Directie en leerkrachten

G. Gibonstraat 1A 1600 Sint-Pieters-Leeuw

02/377.70.42

kathy.vanlinthout.sst@gmail.com

SCHOLEN ZUSTERS ANNUNTIATEN

Basisschool Sint- Stevens
Negenmanneke
Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, …
Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen,
tandwielen, bouwdozen, …

Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën,
software
ICT-materiaal
Informatiebronnen

Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Tekengerief
Atlas Globe Kaarten Kompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine

Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,…
(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd,
klank- en beeldmateriaal,…
Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
poëzie, strips,…
Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, …
Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok
(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder,
DVD-speler,…
Trommels, fluiten, …
Schoolagenda, kalender, dagindeling, …
Potlood, pen, …
Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …

Beste ouders,
Naast de schoolbenodigdheden die gratis worden aangeboden laten wij ook toe dat
kinderen persoonlijke spullen meebrengen.
Voor de organisatie van het 3de leerjaar hebben we ook nodig:
• Stevige schooltas
• Pennenzak
• Vervoermap in stevig materiaal met elastiek
• 3 stevige ringmappen met rug ongeveer 5 cm (2 ringen)
• Individuele turnzak
• Blauwe turnshort (T-shirt wordt via de school aangekocht) en turnpantoffels
• Zwemgerief: badhanddoek, (voetdoek om op de grond te leggen), zwembroek (geen
short) of zwempak, badmuts (verplicht!)
• Bekertje, vod, verfschort en tafelbeschermer (voor het verven)
• Drankfles, brooddoos en koekjesdoos (naamtekenen aub)
• Je mooiste glimlach 😊

Gelieve alle materiaal te voorzien van naam en klas.
Deze brief kan u ook terugvinden op de website van de school.
Fijne vakantie!

G. Gibonstraat 1A 1600 Sint-Pieters-Leeuw

02/377.70.42

kathy.vanlinthout.sst@gmail.com

