
 

Ermelo, juni 2019 

 

Onderwerp: boeken inleveren  

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

In de week van 15 juli word je op school verwacht om je boeken in te leveren.  

 

Let op: 

 Leerlingen van klas 1 moeten ook hun kluissleutel inleveren. Je kunt de sleutel in de 

envelop doen, je gegevens invullen en de envelop tegelijk met de boeken inleveren. 

 Controleer of je alle boeken hebt die op de lijst staan. Je hoeft alleen huurboeken in te 

leveren, maar als je nog goede ‘koop’ boeken hebt: die kunnen we wel weer 

gebruiken, dus lever ze in. 

 Leg ze op volgorde van de lijst, dan gaat het inleveren sneller. 

 Als je een boek kwijt bent, moet je de helft van de nieuwprijs betalen. Deze 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. 

 Als alles goed geregeld is, krijg je een getekende inleverlijst mee als bewijs. 

 Heb je nog goede boeken die niet op de lijst staan: neem ze mee en lever ze in! 

 LET OP!! In verband met herinrichting van het plein, volg de aanwijzingen!! 

 
    Klassen Lokaal 

  
  

 ma 15 juli             9.00 -  9.15 uur           B11 – B12 157 

     9.15 - 10.15 uur K11 - K12 – K13 157 

  10.30 - 11.15 uur T11 - T12 - T13  178 

  11.15 - 11.45 uur V11 – V12  178 

         11.45 - 12.15 uur V13 – V14           178 

  13.00 - 13.30 uur herexamenkandidaten 181 of 180 

      14.30 - 14.45 uur B21   158 

  14.45 - 15.15 uur K21 - K22 – K23 158 

  15.15 - 15.30 uur               K24 158 

    di 16 juli    9.00 -  9.30  uur B3  159 

     9.30 - 10.30 uur K3 159 

   10.30 - 11.15 uur           T31 - T32  184 

          11.15 - 11.45 uur           T33 – T34 184 

   11.45 - 12.15 uur        H631 - H632         183 

          12.15 - 12.30 uur              H633 183 

          14.00 - 14.45 uur                T2           187  

          14.45 - 15.30 uur               H62           188  

     

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

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

www.groevenbeek.nl. 

Een hele fijne vakantie gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolleiding vmbo Ermelo 
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