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Putten,  31 mei 2021 

  

Beste examenkandidaten, 

De schoolboeken en de kluissleutel moeten ook dit jaar weer worden ingeleverd. In verband met 
de maatregelen die zijn opgelegd met betrekking tot het Corona-virus gaat het dit jaar anders dan 
gebruikelijk. In deze brief lees je hier meer over.  

Doe je ook examen in tijdvak 2; lever dan na het examen je boeken en kluissleutel in bij Johan 
Stegeman. We wensen je in dat geval veel sterkte toe bij de examens die nog komen. 

Lees deze brief goed door en houd je aan de gestelde regels. 

Hoe en wanneer lever jij je boeken en de kluissleutel in? 

• Via de post ontvang je één dezer dagen de boekenlijst / inleverlijst in 2-voud:  
○ 1 exemplaar is voor jou en je ouders;  
○ 1 exemplaar lever je in samen met de boeken. 

 

• Op vrijdag 4 juni lever je de boeken in. 
Dit doe je in de kelder van onze school volgens het volgende tijdsschema:  

○ 4B1:  13.00-13.20 uur      
○ 4K1:  13.40-14.00 uur 
○ 4K2:  14.20-14.40 uur 
○ 4T1:  15.00-15.20 uur 
○ 4T2:  15.40-16.00 uur      

 

• Route in en rond school:  
○ Arriveer op school net voor het inlevermoment. 
○ Vergeet je mondkapje niet. 
○ Ga de school in via het schoolplein (dus niet via de hoofdingang); houd 

voortdurend voldoende (anderhalve meter) afstand tot personeel. 



○ Ga eerst naar je kluis en haal deze leeg; laat hem leeg en schoon achter. 
○ Papier en overige zaken die je niet meer nodig hebt deponeer je in de daarvoor 

klaarstaande container. 
○ Je kluis wordt direct gecontroleerd; na akkoord laat je je kluissleutel achter in de 

kluis en ontvang je van meneer Van Schaik de 10,= borg. Meneer Van Schaik is 
aanwezig bij lesplein 650. 

○ Bibliotheekboeken die je nog in moet leveren: deze lever je gelijktijdig met je 
kluissleutel in (dus bij meneer Van Schaik). 

○ Leg je schoolboeken op volgorde van de lijst. 
○ Lever de stapel boeken in op volgorde van de boekenlijst; de hele stapel leg je 

op de daarvoor bestemde tafels in de kelder. 
○ Bovenop de boeken leg je de boekenlijst. 
○ Je verlaat de kelder via de achteruitgang aan de Korenlaan. 
○ Je gaat de school verder niet meer in en verlaat direct aansluitend aan het 

inleveren de directe omgeving van school. 
 

De controle van de staat waarin de boeken verkeren / openstaande boetes van bibliotheekboeken 
en de controle of alle (bibliotheek)boeken zijn ingeleverd vindt achteraf plaats. 

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

Belangrijk: 

• je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig inleveren van je boeken 
• je kunt je boeken niet voor de geplande datum vast weg laten zetten bij een docent of 

conciërge 
• als je echt niet kunt komen op het inlevermoment dan zorg je dat iemand anders jouw 

boeken inlevert. Geef dit vooraf door via het volgende mailadres: 
secretaressesvp@groevenbeek.nl      

• zorg dat je de boeken op volgorde van de inleverlijst inlevert,  
• mogelijk liggen er nog boeken in de kluis; leg ze dan op school op de juiste volgorde. Op 

deze wijze kun je alles goed controleren, en verloopt het inleveren een stuk sneller. 
• LEVER ALLE BRUIKBARE BOEKEN IN, OOK AL STAAN ZE NIET OP DE LIJST! 

De informatie over het boekenfonds kun je ook lezen op de website van Groevenbeek. 

Met vriendelijke groet, 

  

Mevrouw A. Brobbel, mevrouw A. van Meer 
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