
LAERSKOOL LORRAINE 
 

Liewe Ouers 
 
Welkom aan u en u kind in gr. 3.  Ons hoop dat 
die jaar 2017 aangenaam sal wees. 
 
U kind benodig die volgende vir gr. 3: 
 
1. 2 groot “Pritt”(rooi stafie) (Soos dit opraak 
moet u bykoop). 
2. 1 pakkie kleurkryt (12 kleure) van ‘n goeie 
gehalte. 
3. 10 HB Staedtler potlode (Hou dit asseblief tuis). 
4. ‘n Metaal potloodskerpmaker en ‘n potloodsakkie 
5. ‘n Goeie kwaliteit (‘n skerppunt) metaal skêrtjie. (Nie plastiek nie, asseblief.) 
6. 1 liniaal 
7. 1 klein pakkie pastelle (Pentel) 
8. 1 maatband 
9. 1 “Flip File” (30 sakkies) 
10. Geen “Space Case” potloodhouers nie 
11. 1 pakkie “Gems”(Uitdraaikryte) 
12. ‘n Goeie tweetalige woordeboek (Bv. Pharos/Oxford Klein Woordeboek) 
13. Hou die materiaal toeritssakkie van graad 2 vir hulle tuiswerk. 
14. Gr. 3-leerlinge benodig ‘n wit kortbroekie en gholf T-hemp vir al die sportaktiwiteite. 

(blou – by skool beskikbaar) 
15. ‘n Voorskoot of ou hemp vir kuns 
16.  1 sagte uitveër 
17.  1 boks snesies 
18.  1 swart “whiteboard marker” 
 
Gelde: 
 Boekegeld:   R220.00 
  
 Totaal                                                       R 220.00 
  
  
Alles moet asseblief duidelik gemerk wees – elke individuele kleurkryt, pastelle, ens.  Sien 
asseblief ook toe dat al u kind se klere duidelik gemerk is. 
 
Merk asseblief u kind se tas binne-in met sy/haar naam, van, graad en telefoonnommer.   
 
Enige gelde wat u te enigertyd skool toe stuur, moet asseblief altyd in ‘n koevert of 
banksakkie wees en die bedrag, sowel as die kind se naam moet daarop aangebring wees. 



 
Soos u reeds weet, word dit van alle ouers verwag om vir hulle kind die nodige skryfboeke 
aan te koop.  Hierdie boeke is by die skool beskikbaar teen R220,00 en sluit skryfboeke, ‘n 
huiswerkboekie en projekgeld in. Ons vra vriendelik dat u hierdie geld op die eerste skooldag 
in ‘n duidelik gemerkte koevert saamstuur.   
 
Ons wens u ‘n Geseënde Kersfees en ‘n baie Voorspoedige Nuwejaar toe. 
 
Vriendelike groete 
 
Gr. 3-onderwyseresse        
2016-12-07 


