
Welkom in het vijfde leerjaar! 

We wensen je een fijne vakantie en geven je alvast wat aanwijzingen voor het nieuwe 

schooljaar.  De school stelt opnieuw al het nodige schoolmateriaal ter beschikking. We 

verwachten van jou dat je dit alles met zorg behandelt: bij schade of verlies moet je het 

gerei immers zelf vervangen of vergoeden.  

Waarvoor moet je zelf nog zorgen? 

 Een stevige, klassieke schooltas met verstevigde rug en vakken; geen wieltjes, geen 

gewone rugzak of sporttas. Op onze site vind je voorbeelden van goede schooltassen.  

 Papiertjes van koeken en zilverpapier zijn op school niet toegelaten; voorzie daarom 

een brooddoos , koekendoosje/ fruitdoosje , eventueel een drinkbus ( zet overal je 

naam op !) 

 Kaftpapier en etiketten. 

 Schrijfgerei voor thuis of studie: potlood, gum en slijper, vulpen met blauwe 

vullingen, groene balpen, meetlat; 

 Gymgerei; 

o een gymzak; 

o witte sportschoenen met lichte zool. 

o gymuniform:  

 gymhemdje: te bestellen via onderstaande strook bij de gymleraars. 

De betaling gebeurt via de trimesterrekening. 

 gymbroekje: te kopen waar u wilt (b.v. bij sporthandel Janssens, 

Herentalsebaan bij het “Mestputteke”) 

 jongens: wit katoenen broekje (niet-blinkend) 

 meisjes: witte of groene kniebroek (“rennersbroek”)  

Het oudercomité verkoopt de eerste week van het schooljaar ook 

tweedehandsmateriaal bij de schoolpoort. 

o Alles genaamtekend. 

zie verder op achterzijde 

We wensen je van harte een leerrijk en plezierig jaar toe. 

Maar nu eerst….. VAKANTIE ! 

 

Ondergetekende bestelt voor ................................................................................... uit 5...... 

een gymhemdje maat  O 9-11 jaar   prijs: 

    O 12-14 jaar   8,50 €, wordt afgerekend   

    O small     via de trimesterrekening 

 

Handtekening ouder(s) 

........................... 



 

Leerboeken en schriften worden gekaft. 

 Kaftpapier niet aan het boek vastkleven, a.u.b. !!! 
 Het etiket komt rechts onderaan en vermeldt duidelijk leesbaar 

 
NAAM en VOORNAAM 
Klas 
Titel van boek of schrift 

 

 

 

 Ook mappen krijgen in de rechteronderhoek een etiket met NAAM, VOORNAAM en 

KLAS 

Agenda en formulieren laat je dagelijks voor gezien ondertekenen en/of 

invullen door je ouders. 


