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UNIFORM

UNIFORM
 Uniformverkoop
1. Tijdens het schooljaar
Elke maandag van 12.55 u. tot 13.20 u.
Elke donderdag van 15.45 u. tot 16.15 u.
Via de klastitularis: het gepaste bedrag in een gesloten omslag met de vermelding van het
artikel, de maat, de naam van het kind, …
(Niet tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie)
2. In juli en augustus
Op 2, 3 en 4 juli 20178 – 27 augustus 2017 van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00
u. Op 28 augustus 2018 is er in de namiddag verkoop van nieuw en tweedehands uniform
tussen 14.00 u. en 16.00 u.
3. Verkoop tweedehands uniform
Jaarlijks organiseert de ouderraad een verkoop van tweedehands uniform op school.
Verzorgde uniformstukken in het juiste groen kunnen op de afgesproken datum ingeleverd
worden en worden nadien te koop aangeboden tegen een vastgestelde prijs (de ouderraad
bepaalt de prijs volgens het soort kledingstuk). De ouderraad informeert via de leerlingen
met een briefje over de datum van inlevering en van verkoop.
 Uniformafspraken
Gelieve alle kledingstukken, brooddozen, schooltassen en ander materiaal duidelijk van de
naam van de leerling te voorzien. De leerkrachten controleren dit regelmatig.
Wij dringen erop aan dat de leerlingen in uniform (het juiste groen) en met verzorgde kledij naar
school komen. Wij rekenen op uw medewerking. Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig,
stijlvol en hygiënisch. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te onderscheiden van de
medeleerlingen.
 Zijn verplicht
Jas: enkel te koop op school (zomer- en / of wintermodel)
Rok of bermuda: enkel te koop op school

Perfect uniform:
Donkergroene rok of bermuda (enkel te koop op school)

Groen-wit gestreepte bloes of hemd (enkel te koop op school)
Witte kousen of sokken
Perfect uniform wordt verplicht gedragen bij bijzondere gelegenheden:
-

Rapport

-

Vieringen in de kathedraal

-

Eerste communie

-

Bepaalde uitstappen

-

Schoolfotograaf

-

….

Sportkledij:
Gym: witte T-shirt Sint-Bavo en groene turnbroek (op school aan te kopen),
witte sport- of gymschoenen (met witte zool).
Zwemmen: badpak (geen bikini) of zwembroek (geen zwemshort) naar
keuze, badmuts (op school aan te kopen).

 Zijn ook toegelaten
-

polo: wit of donkergroen met lange of korte mouwen

-

sous-pull: wit of donkergroen

-

sweater of trui: effen donkergroen

-

lange broek: donkergroen

-

schoenen: donkerbruin, donkerblauw, zwart, wit, grijs of beige

-

kousen: effen wit of donkergroen

-

muts, pet, handschoenen, sjaal: effen wit of donkergroen

-

juwelen: om veiligheidsredenen worden enkel een uurwerk en kleine oorstekers toegelaten
stevige schooltas of rugzak met onderverdelingen, geen manden of draagzakken: reden =
zorg dragen voor boeken en schriften. Schoolgerei is duur!

-

Welke kleuren zijn toegelaten voor de mutsen, handschoenen en sjaals?
Effen kleur: wit – donkergroen - zwart – grijs – donkerblauw

 Zijn niet toegelaten
-

witte sweaters , truien

-

witte of groene T-shirts

-

leggings, tricot broeken, baggybroeken, driekwartbroeken, trainingsbroeken

-

sportschoenen, schoenen met felle kleuren, glinsterschoenen, schoenen met wieltjes of
lichtjes

-

sokka’s

-

bodywarmers

-

juwelen: armbanden, halskettingen, ringen, …

