
   
               

                
   

  Boekenfonds Groenewald 
    
   
  Stein, juli 2019 
 
 
  Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
  Hierbij delen wij U mede dat de boeken voor het schooljaar 2019-2020 kunnen worden afgehaald op 

 dag en tijd zoals hieronder vermeld. 

 
  Bij meerdere kinderen uit 1 gezin is het mogelijk om alle pakketten gelijktijdig mee te nemen. 
  Er zijn stevige dozen aanwezig waarin u de boeken kunt vervoeren. 
 
  Op grond van de Wet gratis schoolboeken wordt een deel van het lesmateriaal voor het komende 
  schooljaar gratis aan uw zoon/dochter ter beschikking gesteld. 
  De waarde van het totale boekenpakket is aanzienlijk en overstijgt de vergoeding die de school van 
  het Ministerie van OC&W ontvangt. Wij wensen dit lesmateriaal daarom meerdere jaren te gebruiken 
  en willen met u vastleggen dat uw zoon/dochter op een correcte wijze hiermee omgaat. 
  Bovendien willen wij u alvast aangeven hoe wij omgaan met verlies en eventuele schade van het 
  lesmateriaal. 
 
  Wij verzoeken u de gebruikersovereenkomst lesmateriaal die uw zoon/dochter aan het einde 
v  van vorig schooljaar heeft ontvangen te ondertekenen. 
V (de overeenkomst staat ook op de website van Groenewald) 
 
D De door ouder/verzorger ondertekende gebruikersovereenkomst dient bij het afhalen  
  van het pakket ingeleverd te worden. 
  Zonder een ondertekende overeenkomst worden geen boeken uitgereikt! 
        
   

     Bij het afhalen van het pakket worden de boeken gecontroleerd aan de hand van de boekenlijst  
     die op naam van de leerling wordt verstrekt. 
     Op deze lijst staan eventueel nog na te leveren boeken gemarkeerd. 
     Deze lijst dient ter plaatse te worden ondertekend. 
. 
 
          
 
 

WOEN       WOENSDAG  14 AUGUSTUS       DONDERDAG 15 AUGUSTUS 
 
  Brugklas KB   08.30 – 08:55   K3-B3   08.30 – 09.00  
  Brugklas TK  08.55 – 09.30   K4-B4                        09.00 – 09.30   
  Brugklas GA  09.30 – 09.45   T3   09.30 – 10.30 
  Brugklas HT  09.45 – 10.15   T4 10.45 – 11.45 
  Brugklas AH  10.15 – 10.45    V4 11.45 – 12.30 
  T2    11.00 – 12.00   PAUZE 
  KB2    12.00 – 13.00                        V5                        13.00 – 13.30 
  PAUZE                                                                       V6  13.30 – 14.00 
  HAVO 2   13.30 – 14.30   HAVO 5 14.00 – 15.00 
  A2 – G2   14.30 – 15.00   HAVO 4  15.00 – 16.00 

 A3 – G3   15.00 – 15.30 
  HAVO 3                        15.30 – 16.00  

 



  
 
 
 Daar het voor ons onmogelijk is om alle gebruikte boeken zorgvuldig te controleren kan het 
       voorkomen dat er slechte boeken in het pakket zitten. Deze boeken kunnen eventueel geruild 

            worden vanaf donderdag 22 augustus t/m vrijdag 6 september tijdens de middagpauze. 
       (gang 1e verdieping 12.10 – 12.30 uur) 

Ook voor andere klachten of opmerkingen kunt u of uw zoon/dochter dan daar terecht. 
 

 
 
 
 

 
      De  brugklasleerlingen worden op school verwacht op MAANDAG 19 augustus om 14:00 uur. 
      Zij ontvangen dan hun lesrooster en krijgen een eerste introductie. 
      Deze leerlingen dienen bij zich te hebben: agenda, pen, een 23-rings klapper en papier. 
 
     Alle eindexamenleerlingen dienen dinsdag 20 augustus aanwezig te zijn voor de SOSEO-instructie  
     volgens dit schema: 
 

o KB4 leerlingen SOSEO-uitleg van 10:40 uur tot 11:00 uur, aansluitend een kennismakingsles met 
de mentor tot 12:10 uur; 

o TL4 leerlingen SOSEO-uitleg van 11:00 uur tot 11:20 uur, aansluitend een kennismakingsles met 
de mentor tot 12:10 uur; 

o H5 leerlingen SOSEO-uitleg van 11:20 uur tot 11:40 uur, aansluitend een kennismakingsles met 
de mentor tot 12:10 uur; 

o A6 leerlingen SOSEO-uitleg van 11:40 uur tot 11:55 uur, aansluitend een kennismakingsles met 
de mentor tot 12:20 uur. 
 

     Het 5e lesuur starten alle lessen volgens het rooster, met uitzondering van de brugklassen. 
 
     Rekenmachine, T-shirt, kluisje en voor de brugklassers een tekendoos kunnen in de eerste schoolweek   
     worden aangeschaft. Deze goederen kunnen dan d.m.v. cash- of pinbetaling voldaan worden.  
     Nadere info over prijzen en afhaaldata kunt u tegen die tijd op onze website lezen. 
 
 

 Verdere bijzonderheden over de introductieactiviteiten, het lesrooster en de 
klassensamenstellingen zijn in de loop van week 33 te bekijken op onze website: 

 
WWW.GROENEWALD.NL 

 
 
     Wij wensen u nog een paar fijne vakantiedagen, 
 
     Boekenfonds Groenewald 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
      

 
  
  

Mededelingen voor de aanvang van het schooljaar 2019/2020. 

http://www.groenewald.nl/

