
  

 

 
Joepie, naar het 1ste leerjaar ! 

 
 
 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Volgend schooljaar zit je in een nieuwe klas. Een hele stap! En natuurlijk willen jullie de eerste 
schooldag goed voorbereid starten. Hier volgt een lijstje van het schoolgerief dat je volgend 
schooljaar nodig zal hebben. 
Kwestie van in augustus rustig de tijd te hebben om alles te voorzien. 
 
EERSTE LEERJAAR 
 

Voor dit materiaal moet je zelf zorgen Dit materiaal kan je krijgen (ontlenen) op 
school maar mag je ook zelf voorzien 

stevige boekentas 
pennenzak 
kleurpotloden (best driekantige) 
kleurstiften (een 10-tal is voldoende) 
1 ringmap A4 met 2 ringen met rug van + 4 cm 
flappenmap A4 met elastiek 
brooddoos met naam en klas 
drinkbus met naam en klas 
gymkledij in gymzak 
zwemkledij in zwemzak 

grijze potloden (best driekantige) 
slijper 
gum 
schaar 
lijmstift (liefst witte lijm) 
 

 
We voorzien het materiaal in de rechterkolom voor elke leerling. Maar dit betekent niet dat u dit niet 
zelf mag aankopen. Een eigen pen, kleurpotloden, … Zolang u maar weet dat de school dit ook kan en 
wil voorzien. 
We maken wel graag enkele afspraken met jullie.  
Materiaal dat we uitlenen (passer, rekenmachine …) dient vergoed te worden bij opzettelijke 
beschadiging. Bij opzettelijke beschadiging van materiaal dat de leerlingen krijgen (pen, lat, …) dient 
u zelf voor vervanging te zorgen. 
Als gymkledij vragen we in de lagere school een blauw broekje + witte T-shirt + gympantoffels. Die 
KAN u in de school aankopen, maar evengoed van thuis uit voorzien (liefst zonder of met minieme 
opdruk of belettering). 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u nog een brief met een overzicht van de diensten die 
de school zonder verplichting aanbiedt en waar u al dan niet gebruik van maakt: soep, gymkledij, 
tijdschriften, …  
Al deze kosten worden geïnd via de schoolrekening (4 keer per schooljaar). 
Met vragen of problemen kan u altijd op ons secretariaat terecht (016 55 11 34). 
 
 
P.S. Je vindt deze brief ook op onze website! Klik achtereenvolgens www.sjca.be → basisschool → 

Schoolleven → Schoolmateriaal 

Het Bekafteam 

http://www.sjca.be/

