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Liewe Ouers

Welkom oon u en u kind in gr. 3. Ons hoop dot diejoor 2016 oongenoom
sol wees.

U kind benodio die voloende vir or. 3,-
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Gelde,

2 groot "Pritt'(rooi stofiel (Soos dit oprook moet u bykoop).
I pokkie kleurkryt (12 kleurel von'n goeie geholte.
l0 HB Stoedder podode (Hou dit osseblief tuis).
'n Metool podoodskerpmoker en 'n 

podoodsokkie
'n Goeie kwoliteit ('n skerppunt) metool sk6rt3ie. (Nie plostiek nie,
osseblief.)
I liniool
I klein pokkie postelle (Pentel)

lmootbond
| "Flip File" (30 sokkies)
Geen "Spoce Cose" podoodhouers nie
I pokkie "Gems'(Uitdrooikryte)
'n Goeie tweetolige woordeboek (Bv. Phoros/Oxford Klein Woordeboek)
Hou die moteriool toetreksokkie von orood 2 vir hulle tuiswerk.
Gr. 3-leerlinge benodig 'n wit kort brolki. .n gholf T-hemp vir ol die sportoktiwit eite. (blou - bg skool beskikboor)
'n Voorskoot of ou hemp vir kuns
I sogte uitveilr
I boks snesies
I swort "whiteboord morker'

Skryfboeke en Oortreksels,
Huiswerkboekie,
Projekgeld
Koekiegeld

Totaol

R il0,00
R 35,00
R 25,00
R 30,00

R200,00

Alles moet osseblief duidelik qenr* rvoes - elke inJM&de kleur*ryt, postalle, ens. Sien osseblief ook toe dot ol u kind se klere

duidelik gemerk is.

Merk osseblief u kind se tos binne-in met sg/hoor noom, von, grood en telefoonnommer.

Enige gelde wot u te enigertgd skool toe sruur, moet osseblief oltgd in 'n koevert of bonksokkie wees en die bedrog, sowel os die kind

se noom moe| doorop oongebring wees.

Soos u reeds weet, word dit von olle ouers verwog om vir hulle kind die nodige skryfboeke oon te koop. Hierdie boeke is bg die skool

beskikboor teen M00,00 en sluit skryfboeke, 'n huiswerkboekie, projekgeld en koekiegeld in, soos hierbo uiteengesit. Ons vro vriendelik

dot u hierdie geld op die eerste skooldog in 'n duidelik gemerkte koevert soomstuur.

Die grood 3 leerders sol vonof Woensdog, 13 Jonuorie 2016, tot Vrydog, 29 Jonuorie 2016, om l&O0 huistoe goon. Vonof I Februorie,

sol die gr. 3's, soos gewoonlik, o- h00 huis toe goon.

Ons wens u 'n Geseiinde Kersfees en'n boie Voorspoedige Nuwejoor toe.

Vriendelike groete

Gr. 3-onderwuseresse
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