het nieuwe schooluniform
Merksem, 18 juni 2018

Beste ouders,

Eindelijk is het zover!
Het nieuwe schooluniform kan aangekocht worden in de uniformwinkel ‘t Wiegske op de Bredabaan 509
te Merksem. Zij werken ook met een webwinkel: www.wiegske.be. Vanaf half juli kan je al enkele stuks
kopen in de winkel. Het uniform is volledig beschikbaar vanaf half augustus. Meer info kan je terugvinden
op de website van het ‘t Wiegske. Je kan zelf een combinatie samenstellen.

Nog even alles op een rijtje:
In de
 uniformwinkel koopt u volgende kledingstukken:
poloshirt jongens/meisjes
poloshirt unisex 6-12j
poloshirt unisex 14-16j
souspull
hemd jongens/meisjes
sweater zonder rits 6-12j
sweater zonder rits 14-16j
sweater met rits en kap 6-12j
sweater met rits en kap 14-16j
rok 5-13j
rok 14-16j

€ 22
€ 18,25
€ 18,90
€ 15
€ 28,7
€ 20,75
€ 24
€ 30,5
€ 40,1
€ 21
€ 25,2

Volgende kledingstukken kan u ergens anders kopen:
broek

marineblauwe* geklede of katoenen lange en korte broek
(geen jeans)
marineblauw* zonder tekening
zwart, wit, donkerblauw en bruin

jas
schoenen/sneakers/sandalen
kousen of kousenbroek
wit of donkerblauw (kousen zijn niet verplicht bij warm weer)
lange legging (enkel onder rok te dragen)
accessoires (muts, sjaal,...)
zwart, wit, donkerblauw en bruin
boekentas
stevig model, kleur zelf te kiezen
* Onder marineblauw verstaan we een donkere, diepe blauwtint.
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Vanaf 1 september 2018 wordt verwacht dat alle leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
het schooluniform dragen. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten niet de verplichte
T-shirt, rok of trui aandoen, MAAR ... zij moeten wel in marineblauwe trui, rok of broek en
lichtblauwe of marineblauwe T-shirt of hemd naar school komen. Zij mogen het uniform uiteraard
ook wel aankopen. Vanaf schooljaar 2019-2020 draagt ook het 5de leerjaar verplicht het
schooluniform, en vanaf het schooljaar 2020-2021 is het voor heel de lagere school verplicht om het
schooluniform te dragen.

Vanaf vrijdag 15 juni zullen er paspoppen met het nieuwe uniform in de gang aan het onthaal van de
Fr. Adriaenssensstraat staan. U kan de kledingstukken ook al bekijken op onze website.
Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u nog vragen hebt.
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