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UNIFORM
ALLE STUDENTEN ZULLEN DRAGEN:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ondergoed
Kousen
Zakdoeken
T-shirts
shorts/bermuda’s
1 trui
1 regenjas
1 jogging of training voor ‘s avonds
pantoffels (voor binnen)
sportschoenen
pet.
SLAAPGERIEF

FOR IN DREAMS WE ENTER A WORLD THAT IS ENTIRELY OUR OWN. LET THEM SWIM IN THE DEEPEST OCEAN OR
GLIDE OVER THE HIGHEST CLOUD:

Er zijn geen bedden, dus je hebt het volgende nodig:
o
o
o
o
o

een veldbed of éénpersoonsluchtmatras (geen 2-persoons!)
een hoes-/onderlaken
een slaapzak of deken + laken
een kussen mét kussensloop
een pyjama
VOOR EEN UITSTAP NAAR ZWEINSVELD

o
o
>

Kleine rugzak met drinkbus en brooddoos
Zwemzak met: zwembroek + handdoek + evt. zwembrilletje
Breng een kleine rugzak EN zwemzak mee!

o
o
o

Voetbalschoenen
Voetbalkousen en scheenlappen
Voetbalshirts

VOOR HET ZWERKBALTOERNOOI

GELIEVE ALLE STUKKEN MET DE NAAM VAN JE KIND TE MERKEN!
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VARIA:

o
o
o
o
o
o
o
o
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Zak voor vuile kleding
Geadresseerde én gefrankeerde omslag(en) en schrijfgerief
Medicijnen (indien nodig).
Keukenhanddoek
Eén stel kleren dat heel vuil mag worden
Eén wit t-shirt dat heel vuil mag worden
Zonnecrème
Brooddoos + drinkbus
Identiteitskaart of Kids ID

WE HERINNEREN DE OUDERS ERAAN DAT HET MEEGEVEN VAN VOLGENDE ITEMS NIET GEWENST IS:

 Snoep
 Zakgeld (m.u.v. U15B–U15A en U17B: max €15)
 Kostbare zaken zoals iPhones, IPads, GSM’s (m.u.v. U15B–U15A en U17B)

