
Wat heb je aan bij de Fuut?

Kinderen bij de Fuut zijn zo’n 80% van de tijd buiten, in elk weertype. Het is goed om te realiseren 
dat de kleding die warm genoeg en stevig genoeg is voor in een schoollokaal meestal niet warm, 
stevig of comfortabel genoeg is voor een paar uur buiten spelen. Daarom willen we extra aandacht 
vragen voor wat u uw kind op een Fuutdag aantrekt en/of meegeeft. Een witte maillot is na een 
Fuutmiddag meestal niet meer zo wit...

Wat neem je mee naar de Fuut?

Zodra een kind start bij de Fuut krijgt hij of zij een eigen, knalgroene, Fuutrugzak met een 
naamlabeltje eraan. Deze rugzak hangt aan de kapstok op een vaste plek gemarkeerd door een 
naamlabel. De rugzak kan op de kapstok blijven hangen en aangevuld worden wanneer nodig, de 
rugzak kan ook elke fuutmiddag mee naar school genomen worden. 
Op sommige dagen (bijvoorbeeld als het zo warm is dat we gaan pootje baden of zwemmen, of als 
we bv gaan schaatsen)  is het de bedoeling dat de kinderen de rugzak zelf dragen tijdens de 
buitenactiviteiten dus zorg ervoor dat de rugzak niet te zwaar is en alleen benodigde spullen 
bevat. 

Altijd in je rugzak bij je hebben: 
Set droge reservekleding
Regenjas/pak

In de zomer/warme lente: 
Zwemkleding
Handdoek. 
(ontbreekt dit dan mogen de kinderen in hun ondergoed te water als zij dat willen)

In de herfst/winter of bij kou in de lente: 
Aanvullende warme kleding, een overal of skibroek zijn aan te raden. 

Schoeisel: 
Het handigst is om direct gepast schoeisel aan te trekken. Als dit niet haalbaar is, dan graag 
meegeven in de rugzak. 

In de zomer: 
Teva’s of watersandalen. 

Overige jaargetijden en weertypen: 
Hoge, dichte en goed ingevette schoenen of laarzen. 
Regenlaarzen kunnen, MET NAAMLABEL, op de locatie worden opgeslagen.


