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Materiaallijst 4de leerjaar 

Schilde, juni 2021 

Beste ouders, 

 

De aankoop van een rekenmachine, een passer, een pennendoos, stiften, schriften en schoolboeken gebeurt 

door de school. 

Wat koopt u wel zelf aan: 

- een boekentas (geen gewone rugzak of trolley) 

- stevig kaftpapier 

- 1 set verstevigingsringetjes 

- 1 doos zakdoeken 

- (ring)mappen 

- Een pennenzak om de stiften en kleurpotloden in te bewaren. 
 

De leerlingen van het 4de leerjaar hebben de volgende mappen nodig: 

- 1 ringmap A4 – formaat met brede rug van 7 cm (allerlei) 

- 3 ringmappen A4 – formaat met rug van 4 cm (toetsen, wereldoriëntatie, en Typtien) 

- 3 ringmappen A4-formaat met smalle rug van 2 cm (wereldoriëntatie, taal en rekenen) 

- 3 mappen A4 - formaat in karton met kleppen (tekenkaft, postkaft, allerlei)  

- 1 set kartonnen verdeelkaarten (5) om mijn toetsenkaft netjes te ordenen. 

- 1 plastieken beschermmapje 

-  
De leerlingen van het 4de leerjaar brengen uit het 3de leerjaar kleurpotloden mee.  Indien deze niet meer 
in goede staat zijn, zorgen ze zelf voor nieuwe kleurpotloden. 
In het 4de leerjaar hebben de leerlingen thuis frequent een blauwe en groene balpen en een meetlat 
nodig om hun huiswerk te kunnen maken. 

 

De leerlingen hebben begin september hun turnzak (van de school) bij met daarin het turnuniform 

voorgeschreven door de school.  Tijdens de bewegingslessen doen de leerlingen witte turnpantoffels aan of 

witte sportschoenen met kleurvaste zool (een gekleurde bies is toegestaan)  

De sportschoenen/turnpantoffels blijven gedurende het hele schooljaar op school. 

Ze hebben eveneens dagelijks hun blauwe regenjas in hun boekentas zitten. (alle kledingstukken zijn 

getekend)  

Geniet van een zalige grote vakantie en tot op 1 september 2021! 

 

Juf Inge – Juf Kaat - Juf Elly 

 

 

mailto:info@sint-ludgardis.be

