
 

Ermelo, juni 2022 

 

 

Beste leerling, 

 

In de week van 4 juli word je op school verwacht om je boeken in te leveren volgens 

onderstaand schema.  

 

Let op: 

 Controleer of je alle boeken hebt die op de lijst staan. 

Het kan zijn dat er boeken tweemaal op staan, dit heeft te maken met je profielkeuze. 

BELANGRIJK: JE HOEFT NATUURLIJK MAAR ÉÉN KEER JE BOEK IN TE 

LEVEREN.  

 Leg ze op volgorde van de lijst en leg de inleverlijst bovenop de stapel. 

 Als je een boek kwijt bent moet je de helft van de nieuwwaarde betalen. De bedragen  

vind je in het overzicht. 

 Als er schade is aan een boek wordt hier een bedrag voor gerekend. Dit wordt per 

schadegeval bepaald. 

 Neem beide inleverlijsten mee, tel op hoeveel je eventueel moet betalen en neem 

voldoende geld mee. 

 Heb je nog schoolboeken die niet op de lijst staan: neem ze mee en lever ze in. 

 Je kunt je boeken niet voor de geplande datum weg laten zetten bij een docent of 

conciërges. 

 
Datum Klassen Tijd Lokaal 

     ma 4 juli AH 1  8.30 – 10.00 uur  225 - 226 

  TV 1 – TV 2 – TV 3 10.00 – 12.00 uur 227 - 228 

     

  A 2  12.30 – 13.30 uur 210 

  H 2 13.30 – 14.30 uur 220 

  A 3 14.30 – 15.30 uur 210 

     

 Her-examers 14.45 – 15.30 uur 234 - 236 

    

     di 5 juli  H 4  8:30 – 10:15 uur 231 

  H 3  10.30 – 12.00 uur 230 

     

  A 4 12.30 – 13.30 uur 232 

  A 5 13.30 – 14.30 uur 235 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

onderstaande e-mail adressen. 

Alle informatie is ook te vinden op de website : www.groevenbeek.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. E.M. Pennings en M. Rustenhoven 

boekenfonds@groevenbeek.nl 

pea@groevenbeek.nl    

rnm@groevenbeek.nl 
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