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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 wij er al weer klaar voor zijn?
 maandag de deur openstaat?
 veel kinderen een nieuwe route in
school lopen?
er leuke leerkrachten zijn?
er misschien nieuwe klasgenoten zijn?
u tot de herfstvakantie welkom bent om uw
kind tot in het lokaal te brengen?
wij u in een volgend bericht informeren over
alles wat op school belangrijk is?

De kinderen gaan naar gymnastiek in de
grote gymzaal. Ze gymmen in gymkleding
met gymschoenen die niet buiten worden
gebruikt. Ook gaan ze douchen en daarvoor
moeten ze dan een handdoek en slippers
meenemen. Het is de bedoeling dat de
kinderen hun gymspullen elke keer als ze
gymles hebben gehad, weer mee naar huis
nemen.
Gr 4

Een etui met daarin:

Kleurpotloden

Stiften

Schaar

Lijmstift

Gum

Grijs potlood

Blauwe balpen

Vulpen met vullingen

Puntenslijper met een opvangbakje

Kladblokje

Liniaal van 30 centimeter

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)

Gr 5






Welkom in het schooljaar 2016-2017…
Een heel hartelijk welkom geheten voor het
aankomend nieuw schooljaar. Voor de goede orde
treft u informatie over mee te nemen belangrijke
spullen. Het is zelfs al mogelijk dat uw kind gym
heeft (anders heeft meester Niels niets te doen). De
groepen 3a, 3b, 4a, 5b en 4b hebben in ieder geval
gymnastiek, dus gymspullen (kleding en schoeisel)
en handdoek mee!
Wat hebben we nodig in de nieuwe groep…
Een goede start voor een nieuw
schooljaar is de voorbereiding.
Voor kinderen ook een belangrijk
ritueel, maar nu om in de
stemming te komen voor de
eerste schooldag. Dank daarvoor!
Gr 3




Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje

Een gum

Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar.

Kleurpotloden

Viltstiften

Een schaar
De kinderen krijgen op school een speciaal
driekantig schrijfpotlood en een gum. We
schrijven niet meer met Stabilopennen of
Stabilopotloden. In de praktijk is gebleken
dat deze te dik schrijven en niet goed zijn
voor het aanleren van een goed handschrift
en een goede pengreep.
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Gr 6





HB potloden, goede kwaliteit
liniaal (30 centimeter)
kleurpotloden
puntenslijper (liefst met een
opvangbakje)
gum (geen kneedgum)
stiften
plakstift
schaar
vulpen en blauwe vullingen
balpen (blauw)
kladblok (A5 formaat)
platte etui
Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
leesboek voor de eerste weken
agenda (Nederlands)
Pritt stift (2x)
Liniaal
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Kleurpotloden
Stiften
potloden (HB, goede kwaliteit)
balpen (groene inkt)
Lamy vulpen met blauwe vullingen
gum (geen kneedgum)
een schaar
puntenslijper met bakje
tabbladen
snelhechter
Pasfoto
platte etui
kladblok
whiteboard-marker (zwart of blauw)
koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)

Gr 7



















agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen
potlood
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
Balpen (groene inkt)
Pritt stift
Kladblok met lijntjes
23 rings multomap
tabbladen (karton)
Snelhechter map voor huiswerk
kleurpotloden.
Stiften
leesboek voor de eerste weken

Gr 8
















di 6 sept infoavond gr 5 t/m 8
woe 7 sept 8.30u bijeenkomst klassenouders gr
5 t/m 8
do 8 sept infoavond gr 1 t/m 4
do 8 sept 20.00u bijeenkomst klassenouders gr 1
t/m 4

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

agenda (Nederlands)
etui
vulpen met vullingen
gum
liniaal (max 30 cm)
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap / snelhechter
balpen (groene inkt)
Als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig.

schaar.

kladblok (A5 formaat)

Pritt stift

kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

Belangrijke data…


ma 29 aug school start…
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