
Basisschool Manitoba     -     Manitobalaan 48     -     8200 Sint-Andries 

 

Benodigdheden 1ste leerjaar  
 

 
Beste ouders, 
 
Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te 
beperken is duidelijk bepaald welke materialen de school zelf moet aankopen voor de kinderen. 
Sommige zaken (bvb. boekentas, pennenzak, kaften,…) moet u zelf aankopen voor uw kind. U 
bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven. Als u op het einde van de 
zomervakantie met uw zoon of dochter de eerste schoolaankopen doet, neem dan eerst deze lijst 
nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.  
 
Kosten verbonden aan de eindtermen: 

 
De school stelt voor uw kind alle handboeken, werkboeken en fotokopieën GRATIS ter beschikking 
van uw kind. 
Er wordt tevens een basispakket schrijfgerief, tekengerief en knutselmateriaal ter beschikking 
gesteld voor alle kinderen. Dit basispakket schrijfgerief blijft in de klas. Ook beschikt de klas over 
degelijke didactische middelen om de eindtermen te bereiken. 
Bij verlies of beschadiging van één van bovenstaande materialen of werkboeken, aangeboden 
door de school, wordt een vergoeding gevraagd. 
 
 
Basisuitrusting 

 
De materialen die een verbinding vormen tussen school en thuis zoals een boekentas, de 
pennenzak, mappen, kaftpapier,… vallen ten laste van de ouders. 
 
Mee te brengen op 1 september: 

▪ 3 classeurs A4 (rug 8 cm): 1 groen, 1 blauw en 1 rood 
▪ 8 bestekmapjes (gekleurde achterzijde, transparante voorkant: 1 groen, 1 blauw, 1 rood,     

1 geel, 3 wit en 1 zwart) 
▪ 11 geperforeerde, plastiek insteekhoesjes in elk map één) 
▪ 1 ringmap A4, rug 4 cm (Rooms Katholieke Godsdienst of zedenleer, niet voor Islamitische 

Godsdienst) 
▪ 1 klembord A4-formaat 

 
 
Turngerief: in een zakje (alles voorzien van naam a.u.b.) 

▪ een blauw of zwart shortje 
▪ turnpantoffels (geen zwarte zolen) 
▪ school T-shirt (7 euro) 

 

Zwemgerief: (pas meebrengen bij de 1ste zwemles) 
▪ zwempak of zwembroek (geen losse zwemshort, dit is verboden door het zwembad) 
▪ 2 kleine handdoeken  

 


