
Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen  

van Groevenbeek vmbo Ermelo 

 

Ermelo,  juni 2019 

 

Betreft: ophalen boeken en aanschaf aanvullende materialen 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar willen we u informeren over een aantal zaken.       

 Leerlingen die het nieuwe schooljaar starten met Groevenbeek Next hoeven geen boeken op te halen. 

Zij krijgen alles in de les. 

 U hoeft zelf geen boeken te bestellen. De boekenpakketten worden op school gemaakt en staan op 

donderdag 29 en vrijdag 30 augustus voor de leerlingen klaar. 

 In onderstaand schema kunt u zien wanneer en in welk lokaal de leerlingen verwacht worden om de 

boeken op te halen. 

 We vragen de leerlingen te tekenen voor ontvangst. 

 Iemand anders mag de boeken voor de leerling ophalen. Deze persoon moet onderstaand strookje 

ingevuld meenemen. 

 Niet alles wat de leerling nodig heeft het komende jaar valt onder de regeling “gratis schoolboeken”. 

Vanaf 1 augustus kunt u informatie hierover vinden op de website (vmbo/leerlingen/schoolboeken). 

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

 

    Klassen Lokaal 

do 29  augustus 9.30 - 9.45 uur B11 – BK12 157 

    T11 - T12  178 

  9.45 - 10.30 uur K11 - K12 - K13  157 

    
V11 - V12 - V13 – 

V14 178 

        

do 29  augustus 11.00 - 11.45 uur B2  158 

    T2             187 

  11.45 - 12.30 uur K2 158 

    H62 188 

        

do 29  augustus 13.30 - 14.15 uur B3  159 

    T3 184 

  14.15 - 15.00 uur K3 159 

     H63 183 

        

vr 30 augustus 9.00 - 10.00 uur B4 - K4 181 

  11.00 - 11.30 uur T4 180 

  11.30 - 12.00 uur             H64 180 

 

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. 

__________________________________________________________________________ 

Naam:    

Haalt boeken op voor: 

Klas: 

Handtekening: 

mailto:boekenfonds@groevenbeek.nl
http://www.groevenbeek.nl/

