UNIFORM
Algemeen
o
o

Verzorgd uiterlijk en propere kledij zonder scheuren en gaten.
Bij twijfel over het uniform kan u steeds terecht bij :
- Juf Tine en juf Kaat voor de lagere school.
- Juf Sarah is aanspreekpunt voor de kleuterschool.

o
o

Gelieve alles duidelijk van een naamlabel te voorzien.
Omwille van de verkeersveiligheid behoort een fluo hesje met het logo van de school ook tot
het uniform. Het wordt gedragen van de herfstvakantie tot de paasvakantie.
Tijdens een schooluitstap wordt dit hesje ook gedragen.

o

Rok, bermuda, lange broek, hemd en blazer zijn volgens model van de school, te verkrijgen in
uniformwinkels.

Meisjes
o

Middengrijze uniformrok volgens afbeelding.

Jongens
o

Middengrijze bermuda op knielengte.
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Meisjes en jongens
o
o
o

Lichtblauw hemd met lange of korte mouwen. Het hemd wordt steeds in de rok of in de
broek gestopt.
Klassieke, effen donkerblauwe trui (geen rolkraag en geen kap).
Een effen donkerblauwe blazer met embleem van de school.
- Bij regen: een donkerblauw oprolbaar regenjack met donkerblauwe, donkergrijze,
zwarte of witte voering over de blazer. Dit regenjack wordt meegenomen, eventueel
in de schooltas.
- In de zomerperiode mag enkel bij extreme hitte de blazer uitgelaten worden bij het
verlaten van de school mits toestemming van de directeur.

o

Schoenen:
- eenvoudig, effen, in leder
- in donkerblauw, donkerbruin, zwart of donkergrijs
- zonder print.
Sandalen met kousen zijn in de zomer toegelaten.

o

Kousen
- zonder motief,
- zonder embleem of versiering
- effen donkerblauw, effen donkergrijs of effen wit
- géén enkelsokjes

o

Een verzorgd en eenvoudig kapsel. Géén gekleurde/opgeschoren haren.
Voor meisjes: haarspelden en elastiek in donkerblauw, zwart, wit of donkergrijs.

o

Géén juwelen, uitgezonderd een klassiek polshorloge en één klein, niet afhangend
oorringetje in ieder oorlelletje.
o Gymkledij is in de school aan te schaffen.
Witte gympantoffels in een blauwwit geruite stropzak.
o
o

Zwemmen: een klassiek badpak (meisjes) of een aanpassende zwembroek (jongens). Jongens
dragen géén losse zwemshort.
Op uitstap: schooluniform of effen donkerblauwe jogging met een effen wit of effen
donkerblauw T-shirt + sportschoenen.
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Kleuters
o
o
o
o
o
o
o
o

Gemakkelijke, loszittende kledij vrij te kiezen rekening houdend met het seizoen.
Geen broeken met bretellen, riemen, e.d.
Schoenen met velcro zijn aan te raden.
Kleuters dragen op school een schortje boven hun kleding. Dit schortje en ook de stropzak
worden voorzien van hun naam en hun symbool.
Aan de kapstok hangt de stropzak met reservekledij: onderbroekjes, sokken, jogging,
T-shirt, …
In de winter dragen de kleuters wanten zonder vingers, muts en sjaal.
Vanaf 1 november tot aan de paasvakantie is een fluo hesje verplicht.
Schortje, stropzak en fluo hesje zijn aan te kopen op school.
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Winteruniform lagere school
Vanaf 1 november tot aan de paasvakantie mag het winteruniform gedragen worden:
o
o

voor meisjes: een middengrijze uniformrok in voorgeschreven model, een effen
donkerblauwe of donkergrijze lange broek, geen jeans en geen legging.
voor jongens: een donkerblauwe of donkergrijze lange broek, geen jeans.

Meisjes en jongens dragen een effen donkerblauwe winterjas met donkerblauwe, donkergrijze of
zwarte voering. De blazer moet onder de winterjas niet gedragen worden.
Sjaal, muts en handschoenen zijn donkergrijs, donkerblauw of wit.
In deze periode is het dragen van een fluohesje verplicht.

Verboden
Religieuze hoofddeksels en petten zijn verboden op school én bij het dragen van het uniform.
Tatoeages en henna tatoeages, piercings, schmink, nagellak, gekleurde/opgeschoren haren zijn niet
toegelaten.

Schoenen zoals onderstaande modellen behoren niet tot het uniform:
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Uniformwinkels
Het uniform kan aangekocht of naar maat gemaakt worden in volgende winkels:
TOI ET MOI
’t WIEGSKE
UNIF
JIFF
FIRST FLOOR
THE ROBIN STORE
OF
OF

Isabellalei 22, 2018 Antwerpen
Bredabaan 509, 2170 Merksem
Quellinstraat 46, 2018 Antwerpen
Bredabaan 525, 2170 Merksem
Dorp West 3, 2070 Zwijndrecht
Leopoldplaats 9, Antwerpen
Melkmarkt 2, Antwerpen
Turnhoutsebaan 552, Schilde

Tel. 03 281 01 31
Tel. 03 645 86 07
Tel. 03 232 17 43
Tel. 03 646 06 53
Tel. 03 219 79 00
Tel. 03 233 14 25
Tel. 03 233 38 06
Tel. 0476 95 26 56

U kan ook terecht bij: www.marksenspencer.eu

Vrije basisschool De Dames Lange Nieuwstraat 74 2000 Antwerpen
03 234 02 68 @ directie@basisschooldedames.be
www.basisschooldedames.be
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