VERKOOPMOMENTEN UNIFORM TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIE
(onder voorbehoud van wijziging door coronamaatregelen)
Telkens van 9 uur tot 12.30 uur (voormiddag)
en van 13 uur tot 17.30 uur (namiddag)

Betaling enkel met ‘payconiq by bancontact’!
We stellen ons milieubewust op dus graag zelf een herbruikbare tas meebrengen
om de kleding in mee te nemen.
U kan ook een tas met opberghoesje aankopen met Pulhoflogo aan € 1.

juli

augustus

-

maandag 24 augustus
dinsdag 25 augustus
woensdag 26 augustus
vrijdag 28 augustus
maandag 31 augustus

VERKOOPMOMENTEN UNIFORM SCHOOLJAAR 2020-2021
Telkens van 15.15u tot 17.45u

dinsdag 4 september
vrijdag 11 september
vrijdag 9 oktober
Start winteruniform + verplicht fluo hesje op donderdag 15 oktober 2020

vrijdag 13 november
vrijdag 4 december
vrijdag 8 januari
vrijdag 5 februari
vrijdag 12 maart
Start zomeruniform maandag 19 april 2021 (derde maandag van april)

vrijdag 23 april
vrijdag 21 mei
vrijdag 4 juni
De NN-verkoop (niet-nieuwe verkoop) wordt opnieuw opgestart zodra de
veiligheidsmaatregelen dit toelaten.

OPGELET
Er worden geen tussentijdse verkoopmomenten georganiseerd
tijdens het schooljaar!
Ook niet via het secretariaat!

trui
gilet
debardeur
hemd lange mouw
hemd korte mouw
rok
bermuda
lange broek

prijslijst verplichte uniformkledij
(enkel aan te kopen in de school)
verplicht elk kledingstuk te naamtekenen a.u.b.
4
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jaar jaar jaar jaar
jaar
jaar jaar jaar
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€ 45 € 50 € 50
€ 30 € 30 € 30 € 35 € 35
€ 35 € 40 € 40

prijslijst verplichte gymkledij
(enkel aan te kopen in de school)
verplicht elk kledingstuk te naamtekenen a.u.b.
gymbroek € 15 + gym t-shirt € 15 + gymzak € 10 = gymset € 40
prijslijst van vrijblijvende aankopen in de school
verplicht elk kledingstuk te naamtekenen a.u.b.
jas - meisje/jongen - enkele modellen
€ 35  € 70
body warmer
€ 20
windstopper
€ 55
dikke fleece met kap (als jas te gebruiken)
€ 25
sokken blauw - 3 paar
€ 10
kniekousen blauw - 3 paar
€ 12
hoesje/hesje met logo Pulhof
€5
kousenbroek
€?

grote
maat

€ 55
€ 55

Ons schooluniform
Op onze school is het uniform verplicht.
Ouders die kiezen voor onze school, kiezen ook voor ons uniform. De ouders hebben
dus de plicht hun kinderen volgens het voorgeschreven model te kleden.
Vanaf 15 oktober tot 15 april hanteren we een winteruniform. Het winteruniform
verplicht alle leerlingen om een fluohesje te dragen.
De leerlingen mogen gedurende deze periode een lange broek dragen of een
kousenbroek onder hun rok. Een witte rolkraagtrui of witte T-shirt onder het
uniformhemd is dan ook toegestaan.
Niet alleen zijn juwelen en armbanden gevaarlijk tijdens speeltijden en gymlessen,
bovendien dekt de verzekering geen verlies of beschadiging ervan. Om die reden zijn
juwelen niet toegestaan. Jassen en hoofddeksels blijven tijdens de lessen aan de
kleerhaken op de gang hangen.
Bij bepaalde excursies is het uniform niet verplicht. De leerlingen worden daarvan via
de schoolagenda of per digitale brief op de hoogte gebracht.
Hoofddeksels zijn niet toegestaan (uitgezonderd op de speelplaats in de winter). Ook
leggings zijn niet toegestaan.
Extravagante kapsels (met kleuren, enz.) zijn uit den boze. Ook (henna) tatoeages en
piercings worden niet toegestaan. Nagellak is verboden.
Alle schooltassen worden toegelaten, indien de boeken die door de school ter
beschikking worden gesteld, niet worden misvormd of beschadigd.
Om de veiligheid in het verkeer te verhogen, worden er op onze school fluohesjes te
koop aangeboden evenals fluohoesjes voor over de boekentas.
Alle kledingstukken zijn voorzien van naam en klas.

Voorgeschreven model
bermuda, lange broek, rok, wit
hemdje, trui

Jas
Fluohesje

Rolkraagtrui of witte T-shirt te
dragen onder het witte
uniformhemd
Schoenen of sandalen (geen
teenslippers)

Regenlaarzen

Voorgeschreven model (aan
te kopen op school)
(Lange broek =
winteruniform, enkel van
15/10 t.e.m. 15/04)
effen marineblauwe jas of
regenjas (geen zwart)
VERPLICHT van 15 oktober
t.e.m. 15 april
Sterk aangeraden om dit een
heel schooljaar te dragen
Effen witte rolkraagtrui
effen witte T-shirt
Effen marineblauw of effen
bruin of effen zwart
Witte zool kan (witte tip ook)
Gekleurd merkteken kan als
dit marineblauw , zwart,
bruin of wit is
Donkerblauw, zwart, bruin of
donkergroen

Sneeuwlaarzen

Kleur naar keuze

Kousen / sokken
kousenbroek

Effen kousen / kousenbroek /
sokken : wit, marineblauw,
grijs. Geen leggings
(Kousenbroek enkel van
15/10 t.e.m. 15/04)

Mutsen, sjaals,
handschoenen

Effen marineblauw, grijs, wit

Haarlinten, diademen,
elastiekjes en speldjes

wit of marineblauw

Andere

Uurwerk mag (geen
smartwatches waarmee
gefilmd of gefotografeerd kan
worden)
oorringen ( enkel
gaatjesbedekkend -wit/blauw
of zilver- en goudkleurig)

Roklengte = knielengte

zonder gekleurde bedrukking

Winteruniform (enkel 15/10
t.e.m. 15/04)
geen sportschoenen, geen
gekleurde stiksels,
bedrukkingen of randen

ALTIJD
zichtbaar tot boven de enkel
en onder de knie
ALTIJD zichtbaar tot boven de
enkel (zomeruniform: kousen
tot aan de knie of sokken)

geen juwelen,
geen enkele armband

