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Wat heb je nodig als aanstaande brugklasser? 
 

OP SCHOOL WORDT UITGEDEELD: 
 Boeken en werkboeken 
 Kaftpapier. Dit is stevig papier en moet gebruikt worden voor de leenboeken 

van school (je kunt evt. je eigen kaftpapier hier overheen doen) 
 Eenmalig een geodriehoek en ruitjesschrift A4 voor wiskunde 

 

WAT JE ZELF AAN MOET SCHAFFEN: 
 
Voor alle vakken 

 Stevige (rug)tas voor de schoolboeken 
 Verantwoorde agenda voor het plannen van huiswerk. 
 Etui 
 Stevige 23-rings map (geen 2- of 4-rings mappen)  
 Tabbladen 23-rings map (set van karton, 10 tabbladen) 
 3 Blauwe pennen  
 Rode pen 
 3 grijze potloden 
 Puntenslijper met opvangbakje 
 1 gum 
 Passer ( naam erop ) 
 Tekstmarkers 
 Pakje gekleurde stiften (naam erop) 
 Doosje kleurpotloden (12) (naam erop) 
 Lijmstift ( voorzien van naam ) 
 Schaar (voorzien van naam) 
 2 snelhechters 
 1 pak 23-rings lijntjespapier A4 
 6 A4 lijntjesschriften ( grote dus ) 
 Oordopjes voor in de klas 
 Koptelefoon met spreekmogelijkheid voor thuis (voor Rosetta Stone, Engels) 

 
We hechten veel waarde aan een goede start van het schooljaar voor uw 
zoon/dochter.  
Vandaar ons vriendelijk verzoek om te zorgen dat uw zoon/dochter op de eerste 
schooldag alle benodigde spullen meeneemt, voorzien van hun eigen naam. 

http://pl.123rf.com/photo_5239822_plecak-z-szkolne.html
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Engels 
 Schrift met lijntjes (A4, A5) 

 Woordenboek Engels-Nederlands (Prisma) 
 Woordenboek Nederlands-Engels (Prisma) 

 
Godsdienst 

 Tweerings multomap en tien tabbladen 
 
Nederlands 

 Prisma Woordenboek (uitgave vanaf 2005) 
 
Wiskunde 
In verband met de eenduidigheid wordt dringend geadviseerd om de benodigde 
rekenmachine (type: TI –30X 2) aan te schaffen via de school. Deze rekenmachine 
kost ongeveer € 16,00. De leerlingen kunnen deze rekenmachine bij de receptie 
kopen. U krijgt hiervoor een rekening thuisgestuurd.  
 

Bewegingsonderwijs (LO) 
Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen uniforme gymkleding. Met ingang van 
cursus 2013-2014 is op alle locaties gefaseerd andere gymkleding ingevoerd. De 
nieuwe gymkleding (shirt en korte broek) moet via de school worden aangeschaft.  
Het is meisjes toegestaan om over deze voorgeschreven gymkleding een tennisrokje 
te dragen. Het dragen van gymschoenen is verplicht. Bij een aantal activiteiten mag 
gebruik gemaakt worden van een lange, ruim zittende trainingsbroek voor meisjes. 
Door de gymdocenten zal aangegeven worden bij welke gelegenheden dat is 
toegestaan. Leerlingen mogen niet eerder dan de bel naar de gymzaal, dit geldt ook 
voor na de pauze. 
 
Leuke online typecursus voor kinderen 
Na de zomervakantie D.V. krijgen alle leerlingen een folder van Type-Ocean. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=woordenboek&source=images&cd=&cad=rja&docid=m3ZOjTbdzsYs4M&tbnid=GUhWM_ZorH8UbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nauticalcentre.com/webwinkel/prods/Prisma woordenboek engels-nederlands/247/&ei=qGKkUazUEezZ0QW3tYCwDA&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGpysKrQ1Llzwnxr1bRzPvxMSLkSQ&ust=1369814043203978
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=computertypen&source=images&cd=&cad=rja&docid=MSrFnx72B3zsPM&tbnid=dOKVGcLlAlkgRM:&ved=&url=http://www.typestars.com/typecursus/COMPUTERTYPEN.HTM&ei=f2akUZTEC8LO0QXDjYDYDQ&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNH_S6piRT8X_yeRx59gz8fYh3ZPsg&ust=1369815039524042
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Tot slot 
Wij hopen u, met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, zodat uw 
zoon/dochter straks een goede start kan maken op het Van Lodenstein College. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u mailen met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Mentor dhr. Bleijenberg (K1BA en K1BB): blw@vanlodenstein.nl  
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Docenten 4xH, leerjaar 1 
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