Wat hebben ze nodig voor het schooljaar 2021-2022?
Groepen 3

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 6

kleine etui (die in de la past onder de tafel)
geen gum
witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst vervangen gedurende het schooljaar
viltstiften
schaar
koptelefoon voorzien van naam (graag in een beschermhoes, of stoffen zak)
grote rugtas voor het eten en de schoolspullen en een aparte gym tas.
Als tip voor een etui wordt gegeven een rol-etui
leesboekje voor de eerste weken
kladblok zonder lijntjes
liniaal van 30 centimeter, met naam erop
oortjes voorzien van naam, in een doosje (voor de laptops)
één etui (een zachte, niet met harde ronde zijkanten, die passen niet in de laatjes) met
daarin:
kleurpotloden
stiften
schaar met naam
lijmstift met naam
kleine gum (geen kneedgum)
puntenslijper met een opvangbakje
niet te dikke etui (hij moet in het laatje passen)
2 blauwe balpennen
1 rode balpen
1 groene balpen
2 grijze potloden
1 gum (geen kneedgum)
1 liniaal van 30 centimeter
1 puntenslijper met opvangbakje
plakstift, kleurpotloden
markeerstift
stiften
schaar
kladblok zonder lijntjes of ruitjes
2 elastomappen A4 formaat (soort map met een elastiek)
koptelefoon of oortjes (in een doosje of etuitje) voor het gebruik van de laptops
leesboek (voor de eerste paar weken)
schoolagenda (Nederlands)
1 platte etui
grijs potlood (HB)
1 vulpen + blauwe vullingen
1 blauwe balpen
1 gum (geen kneedgum)
kleurpotloden max 20 stuks)
stiften (max 20 stuks)
1 puntenslijper met bakje
1 balpen met groene inkt voor het nakijken
schaar
Pritt stift,
liniaal (max. 30 cm),
snelhechtermap voor huiswerk

Groepen 7

Groepen 8

snelhechtermap voor weektaak
kladblok (a5 formaat met lijntjes)
5 snel-hecht mapjes
tabbladen (karton)
oortjes voorzien van naam (voor de Chromebook)
leesboek voor de eerste weken
agenda (Nederlands)
1 etui met daarin:1 vulpen + blauwe vullingen, 1 balpen (groene inkt), potlood HB grijs,
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
Pritt stift
kladblok (met lijntjes)
10 snelhechter map voor huiswerk
kleine verpakking kleurpotloden
kleine verpakking stiften
oortjes voorzien van naam (voor de laptops)
leesboek voor de eerste weken
voor school
eenvoudige agenda
etui
schaar
geodriehoek
1 snelhechter
oortjes
1 gekleurde marker
Stiften mogen alleen in tas mee naar school en naar huis
Wel is het belangrijk als de kinderen op hun kamer / thuis
een schaar,
pen, potlood, gum, kleurpotloden, liniaal, kladblok
bakje voor huiswerk en losse blaadjes
handig
gebruik thuis van lapbook/computer
mogelijkheid tot printen
Er zijn geen pennen, potloden, stiften en gummen nodig; die staan in bakjes bij de tafels
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