
Benodighedelys vir die jaar: 

*As ons maats Januarie inkom moet hulle asb die volgende klaar saam bring 

op die eerste dag van skool. Dit is eenmalig. Alles moet duidelik gemerk 

wees. Julle kan dit klaar oor die vakansie vir ons gereed kry. 

• X2 pakke Typek papier 

• X4 pakke stickers (sterretjies, gesiggies, karretjies prinsessies ens.) 

• X2 waslappe (een vir eerste deel van die jaar en die ander een vir tweede 

deel van die jaar)  

• Waterbotteljie wat by die skool bly, merk asb. 

• Een bottel loopgom Ponel 500ml(ons maak geweldig baie kunsstukke en 

kort baie gom) 

• 1 Botteltjie Bloekomolie(asb ons humidifiers word elke dag gebruik en ons 

gebruik bloekomolie om kieme te verminder.) 

• Kwartaal toiletware (kyk net onder aan vir goedjies) 

 

*Elke kwartaal gaan daar ‘n sms uitgaan waar ons dan julle gaan herinner om 

die kwartaalikse toiletware te koop. Dit help ons skool vreeslik baie want ons 

maatjies gebruik regtig baie goedjies. 

 2 Bokse snesies (tissues) 

 1 Pak wet wipes (veral vir ons funksie dae wat ons baie wipes gebruik) 

 2 Pakke stickers (gebruik vir rapporte en weekwerk) 

 1 Bottel Dettol/ Savlon 1liter (saniteer van oppervlaktes) 

 Boksie Pleisters 

 2 Rolle toiletpapier 

 1 Bottel room Johnson/Vaseline(ons smeer elke dag kinders se gesiggies 

en handjies, veral met die sanitiseer en was van gesiggies op gereelde 

basis.) 

 

 

 



Babaklas en Peuterklas:1jaar en 2-3 jaar groepie 

Ons babas gebruik baie meer toiletware en ons moedig ouers aan om ‘n stel 

poeier, boudsalf, wipes en room vir ons saam te bring en sommer dan te los in 

hul rakkie. Ons sal julle laat weet wanneer dit klaar is sodat dit opgevul kan 

word. Julle kan ook ‘n pak doeke gee wat gebere word in hul rakkie elke 

maand. 

 

Asb stuur vir ons net een keer in die begin van die jaar die volgende: 

 1 Baba lyfwas middel (veral as ons maatjies vuil is dan was ons lyfies 

weer skoon) 

 1 Baba room (ons sit elke dag vir hulle lyfies en gesiggies room aan) 

 2 Pakke plastiek sakkies. (Alle vuil klere en potty train klere word in die 

sakkies gesit in die middae sodat die tassies nie nat word nie.)  

Indien hul pottytraining begin gaan hul dan ‘n lysie kry van klere. 

 

Skryfbehoeftes: 

Ons skool koop al die maatjies se skryfbehoeftes aan. Ons koop dus vir almal 

dieselfde goedjies sodat daar nie ‘n maatjie is wat dalk nie gelukkig is omdat hy 

nie ‘n spesiale bal kan kry nie ens. Ons probeer ook alle ouers in ag neem veral 

wanneer dit kom by finansies. Ons koop kwaliteit produkte wat lank hou. 

Die  skryfbehoeftes word deur die skool aangekoop en dit sluit die volgende 

in: 

*Gom(Pritt), Skêre ,Kryte ,Opvoedkundige Speelgoed, Potlode , Legkaarte, 

Swartbordjies, Bordkryt, Balle, Boontjiesakke, Springtoue Leesboekies, 

Uitveërs, Sensoriese produkte bv.macaroni,verf,kwaste,alle ekstra 

hulpmiddels vir klasse ens. 

Ons ouers betaal dus ‘n eenmalige bedrag van R650 vir die hele jaar.  


