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Groevenbeek Putten
Korenlaan 1
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Telefoon: (0341) 27 49 50
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Boekenfonds
Vmbo Putten

Schoolboeken

Op 27 augustus 2018 start jouw schooltijd op Groevenbeek, locatie Putten.
Je wordt om 13.10 uur verwacht in de aula van de school.

Schoolboeken zijn gratis en worden door de school verstrekt. De
meeste boeken die je nodig hebt voor het komende jaar, zitten in het
pakket dat je op school kunt ophalen. Enkele boeken worden tijdens de
les uitgedeeld.
De boekenpakketten kunnen worden opgehaald op:
Maandag 27 augustus 2018
Op de achterkant van deze folder kun je vinden hoe laat je verwacht
wordt en op welk lesplein / lokaal (dit staat in school duidelijk
aangegeven). Dit is aansluitend aan de startmiddag.

We vinden het fijn, dat je voor onze school gekozen hebt.

Nog aan te schaffen

In de komende weken krijg je informatie over de gang van zaken op
school. Deze folder gaat over schoolboeken.

Niet alles wat je voor school nodig hebt is gratis. Rekenmachines en
gymkleding moet je bijvoorbeeld zelf aanschaffen. Alle informatie over
wat je verder nodig hebt en dus zelf moet aanschaffen, kun je vanaf
augustus vinden op de site:
www.groevenbeek.nl/leerlingen/schoolboeken.

Hartelijk welkom

We wensen je een fijne tijd toe op onze school.

iPads
De iPads worden uitgereikt op:
dinsdag 28 augustus 2018
E-mailadres van de leerling
Op maandag 27 augustus krijgen de leerlingen uitleg over het gebruik
van de computers in school. Op dinsdag 28 augustus worden de iPads
uitgedeeld en worden deze klassikaal ingesteld. De apps die nodig zijn
zullen door school op de iPad worden gezet. Mocht een leerling zelf
een app willen installeren dan is hiervoor een Apple-ID nodig. Deze kan
naderhand zelf worden ingesteld. Hiervoor is een handleiding
beschikbaar. Deze is in Get-IT voor de leerlingen toegankelijk via de
website van school of als app op de iPad. Neem voor de iPad een
stevige tas mee.
Heb je vragen, stuur dan een mail naar:
boekenfondsputten@groevenbeek.nl

