tvwo | atheneum | havo | vmbo

Aan de leerlingen in huidig leerjaar 1, 2, 3, vmbo locatie Putten

Putten, juni 2019

Onderwerp: boeken & kluissleutel inleveren op 12 juli 2019
Beste leerling,
Deze week ontvang je via de post de boekenlijst in tweevoud voor het inleveren van de boeken.
Op 12 juli word je hiervoor op school verwacht.
Alle leerlingen leveren ook de kluissleutel in. De borg die hiervoor is betaald ontvang je niet terug
omdat je na de zomervakantie een nieuwe kluis toegewezen krijgt. Pas na leerjaar 4 wordt de borg
terug betaald. Ben je je sleutel kwijt, neem dan € 10,= mee zodat wij een nieuwe kluissleutel kunnen
laten maken.
Let op:










Controleer aan de hand van de boekenlijst of je alle boeken hebt die op de lijst staan. Alle
huurboeken en alle onbeschreven koopboeken moeten worden ingeleverd.
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 op de
boekenlijst.
Als er schade is aan een boek, wordt hiervoor een bedrag gerekend. Dit wordt per
schadegeval bepaald.
Als je de schade niet direct betaalt, kun je geen boeken inleveren en moet je eerst naar huis
om geld op te halen.
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 inleverbewijs.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig inleveren van je boeken.
Je kunt je boeken niet eerder dan de geplande datum inleveren.

Inleverschema boeken / kluissleutel 12 juli 2019:
Leerjaar /
niveau
1B, 2B, 3B
1K, 2K, 3K
1T, 2T, 3T

Boeken:
werkplein
626
650
621

Kluissleutel:

Lesuur

Bij de eigen kluis
Bij de eigen kluis
Bij de eigen kluis

1
2
3

Met vragen kun je terecht op: boekenfondsputten@groevenbeek.nl
Vriendelijke groet,

De medewerkers van het boekenfonds
Ermelo: Paul Krugerweg 44-50

Postbus 210, 3850 AE Ermelo

Website: www.groevenbeek.nl

Putten: Korenlaan 1

Telefoon: 0341 - 27 49 50

E-mail: info@groevenbeek.nl

