
Paklijst voor de eerste schoolspullen &  
de kleuterrugzak 
Wat heeft je kind nodig op de basisschool en wat moet er in de schoolrugzak? Wij hebben een praktische 
paklijst samengesteld, zodat je alles kunt bijhouden en zodat jouw kind op alles is voorbereid op de basis-
school.

Meer praktische tips voor de eerste dag op de kleuterschool en over de kleuterrugzak vind je in onze gids 
“Checklist voor de kleuterrugzak”. 

Eerste schoolspullen: dit zijn de dingen die je op de basisschool kunt laten  
Vaak is er op de basisschool een kluisje waar je reservekleren voor je kind kunt opbergen. Zo kan hij 
of zij aan alle activiteiten deelnemen en zich indien nodig omkleden en opfrissen.

Reservekleding voor de basisschool

Kleuterrugzak: de dingen die je kind meeneemt naar de basisschool  
In de kleuterrugzak neemt je kind de dingen mee die het elke dag nodig heeft. Zorg er echter 
voor dat de rugzak niet te zwaar is voor je kind, zodat hij of zij de spullen nog zelf kan dragen.

Hygiëneartikelen voor de basisschool

2 paar onderbroeken en onderhemdjes 
(of 2 rompertjes)
2 paar sokken en/of 2 paar panty‘s
2 broeken (kort en/of lang, afhankelijk 
van het seizoen)
2 bovenstukken (afhankelijk van het 
seizoen T-shirts, sweatshirts en/of truien)
Vest
Broek die vuil mag worden om buiten te 
spelen
Slippers met anti-slipzolen
Eventueel 2 paar pyjama‘s

Drinkfles (schokbestendig en vaatwasmachi-
nebestendig)
Lunchbox met ontbijt en snacks
Eventueel een knuffel
Map voor documenten en knutselwerkjes 
Zakdoeken

Tandenborstel
Tandpasta
Beker
Handdoek
Washandje

Zak voor vuile was
Schilder- en knutselkleren
Regenjas
Regenlaarzen
Sportbroek, T-shirt en sportschoenen in 
sporttas
Winter: muts, sjaal, handschoenen & 
sneeuwpak
Zomer: pet, zwemkleding, badhanddoek, 
zonnecrème

Eventuele medicatie (en medisch 
attest)
Op de eerste dag: foto van je kind 
voor de kapstok

Eventueel luiers, vochtige doekjes, verzor-
gingscrème
Haarborstel

Label alle kledingstukken en meegebrachte voorwerpen, zoals tandenborstels 
en broodtrommels, met de naam van je kind. Dit zal verwarring helpen voorko-
men en het voor de kleuterjuffen gemakkelijker maken de spullen aan de juiste 
kinderen toe te wijzen.

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/basisschool-schooluitrusting

