Skryfbehoeftes Graad 3
Laerskool Lorraine
2022
Geagte Ouers/Voogde
Welkom aan u en u kind in gr. 3. Ons sien uit na ‘n lekker jaar saam met u en u kinders.
U kind benodig die volgende vir gr. 3.:
1. 2 groot “Pritt” (rooi stafie) (Stuur asseblief net een skool toe en hou die ander een
tuis)
2. 1 pakkie kleurkryt (12 of meer kleure) van ‘n goeie gehalte
3. 10 HB Staedtler potlode (Stuur asseblief ‘n paar skool toe en hou die res tuis)
4. ‘2 x Metaal potloodskerpmaker
5. 1 x groot potloodsakkie (Geen “Space Case” potloodhouers nie asseblief.)
6. ‘n Goeie kwaliteit skêrtjie
7. 1 liniaal (onbuigbaar)
8. 1 groot pak pastelle (ongeveer 24 pastelle)
9. 1 Flip File (30 sakkies)
10. 1 pakkie uitdraaikryte
11. Woordeboek soos gebruik in graad 1 en 2 (Nuwe leerlinge sal ‘n’ woordeboekie in die
klas ontvang.)
12. Materiaal toeritssakkie van graad 2, vir hul tuiswerk
13. 2 sagte uitveërs
14. 2 x bokse snesies
15. 1 x swart “whiteboard marker” (Ons gaan dit in die klas bêre.)
16. 1 x A4 Wit skryfbordjie (White board)

17. 1 x A4 pak wit papier (500 velle)
Alles moet asseblief duidelik gemerk wees – elke individuele kleurkryt, pastel, ens. Sien
asseblief ook toe dat u kind se klere duidelik gemerk is. Merk asseblief u kind se tas binne-in
met sy / haar naam, van, graad en telefoonnommer.
Soos u reeds weet, word dit van alle ouers/voogde verwag om vir hulle kind die nodige
skryfboeke aan te koop. Hierdie boeke is by die skool beskikbaar teen R170,00 en sluit die
volgende in:
- skryfboeke
- oortreksels
- ‘n huiswerkboek
- projekgeld
Ons vra vriendelik dat u hierdie geld op die eerste skooldag in ‘n duidelik gemerkte koevert
sal saamstuur.
Enige geld wat ooit skool toe gestuur word, moet asseblief altyd in ‘n koevert of banksakkie
wees en die bedrag, sowel as u kind se naam, moet daarop aangebring wees.
Ons wens u ‘n geseënde Kerstyd en ‘n baie voorspoedige Nuwejaar toe.
Vriendelike groete
Graad 3-onderwyseresse
15-12-2021

