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Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen in huidig leerjaar 1, 2, 3 locatie Putten 

 
 
Putten, juni 2020 
 
 
 

Betreft: Programma op 14 juli 2020 voor leerjaar 1, 2 en 3: 
o Inleveren boeken 
o Ontvangst rapport 
o Jaarafsluiting door de mentor 

 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Het einde van het schooljaar nadert en in deze brief leest u meer over de afronding hiervan. 
Dit wordt anders vormgegeven dan in andere jaren het geval is. Dit heeft te maken met de 
richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Wilt u de inhoud van deze brief en de bijlage 
bespreken met uw zoon / dochter zodat we ondanks alles het schooljaar toch op een voor 
iedereen prettige, maar zeker ook veilige manier af kunnen sluiten? Hartelijk dank hiervoor. 
 
Inleveren bibliotheekboeken: 
Bibliotheekboeken dienen voor 14 juli te zijn ingeleverd in de bibliotheek. 
 
Inleveren schoolboeken: 
o Als eerste leveren de leerlingen de boeken in.   
o Voorafgaand aan de inleverdatum ontvangen de leerlingen per post in 2-voud de 

boekenlijst.  
o Alle leerlingen vragen wij om de volgende stappen te doorlopen: 

 Leg de schoolboeken op volgorde van de lijst. 
 Bovenop de boeken leg je de boekenlijst. 
 Mist er een boek? Noteer dit dan op de lijst. 
 Kijk op het tijdschema waar je de boeken in moet leveren. 
 Zorg ervoor dat je op tijd (maar niet te vroeg) in dit lokaal bent. 
 De hele stapel boeken leg je neer op de daarvoor bestemde tafels op het 

betreffende werkplein. 
o De controle van de staat waarin de boeken verkeren / openstaande boetes van 

bibliotheekboeken en de controle of alle (bibliotheek)boeken zijn ingeleverd vindt dit 
keer achteraf plaats. 

o Indien daar reden (schade of het ontbreken van boeken) toe is, zal school contact 
opnemen met de ouder(s) / verzorger(s). Op de inleverlijst staat vermeld dat de helft 
van de nieuwwaarde moet worden betaald als er een boek mist of erg vernield is.  

o De informatie over het boekenfonds is na te lezen op de website van school. 
Vragen over de boeken? Stuurt u dan een mail naar het volgende mailadres: 
boekenfondsputten@groevenbeek.nl    
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Leerjaar 1 & 3: 
Na het inleveren gaat de leerling naar het lokaal waar de jaarafsluiting plaats zal vinden.  
 
Leerjaar 2:  
Na het inleveren gaat de leerling naar de kluis en levert daar de kluissleutel in.  
 
Inleveren kluissleutel (uitsluitend voor de leerlingen van leerjaar 2): 
o Ga eerst naar je kluis en lever de kluissleutel in 
o De kluissleutel laat je achter in de kluis. 
o De leerlingen ontvangt geen borg retour; dit omdat de leerlingen voor de periode van 

leerjaar 3 en 4 een andere kluis toegewezen zullen krijgen.  
o De toekenning van deze nieuwe kluis vindt plaats aan het begin van het volgende 

schooljaar. 
o De betaalde borg wordt aan het einde van leerjaar 4 (of in ieder geval wanneer de 

leerlingen afscheid neemt van onze school) bij het inleveren van de kluissleutel 
verstrekt. 

 
Daarna gaat ook de leerling van leerjaar 2 naar het lokaal waar de jaarafsluiting plaats zal 
vinden.  
 
Jaarafsluiting 
De mentor sluit het schooljaar met de hele klas af. Dit gebeurt op school op 14 juli volgens 
het tijdschema elders in deze brief. De leerlingen worden op school verwacht op het tijdstip 
dat staat vermeld in het tijdschema bij deze brief. Voor iedere klas is gekozen voor een 
andere ingang van school. Het is belangrijk dat alle leerlingen zich houden aan de 
genoemde tijden en het is de bedoeling dat de leerlingen direct na afloop van de 
jaarafsluiting de school en de directe omgeving van school verlaten.  
 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de teamleider. 
 
Wij kijken uit naar een mooie en vooral ook gezellige laatste schooldag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
G.H. van den Pol – Schipper, teamleider onderbouw mail: plg@groevenbeek.nl 
D.W. van Boven, teamleider bovenbouw   mail: bvd@groevenbeek.nl  
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Tijdschema 14 juli 2020:  
 

Klas Mentor Ingang leerlingen 

Tijden  
inleveren 
boeken : 

Locatie  
inleveren 
boeken: 

Lokaal  
jaarafsl.: 

Aanvang 
jaarafsl.: 

Einde  
jaarafsl.: 

1T1 BVM Ingang via schoolplein 08.30 621 758 08.40 09.15 

1B1 SRA 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 08.30 626 629 08.40 09.15 

1K1 CNE Ingang bij lokaal 647 08.30 650 641 08.40 09.15 

1T2 WNA Ingang via schoolplein 09.30 621 758 09.40 10.15 

1B2 SAN 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 09.30 626 628 09.40 10.15 

1K2 STF Ingang bij lokaal 647 09.30 650 758 09.40 10.15 

2T1 GRG Ingang via schoolplein 10.30 621 758 10.40 11.15 

1B3 SEB 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 10.30 626 623 10.40 11.15 

2K2 LNM Ingang bij lokaal 647 10.30 650 752 10.40 11.15 

2T2 JGL Ingang via schoolplein 11.30 621 758 11.40 12.15 

2B1 MKW 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 11.30 626 741 11.40 12.15 

2K1 PLA Ingang bij lokaal 647 11.30 650 758 11.40 12.15 

3T1 SDR Ingang via schoolplein 12.30 621 641 12.40 13.15 

2B2 MEI 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 12.30 626 629 12.40 13.15 

3K1 DLT Ingang bij lokaal 647 12.30 650 641 12.40 13.15 

3B1 SDC 
Ingang LO  
(tussen de gymzaal & 629) 13.30 626 743 13.40 14.15 

3T2 BHA Ingang via schoolplein 13.30 621 758 13.40 14.15 

3K2 
SML/ 
TAD Ingang bij lokaal 647 13.30 650 758 13.40 14.15 

 


