
 
 
 
Stein, mei 2020 
 
 
Beste leerling, 
 
Het einde van het schooljaar waarbij je definitief Groenewald gaat verlaten nadert met rasse schreden. 
Dit jaar heeft een bijzonder einde waarbij we door allerlei maatregelen, waaronder het afstand houden 
tot elkaar van 1,5 meter, jou met klem vragen je te houden aan onderstaande tijdschema’s en 
afspraken. Een aantal zaken hebben we dit jaar vanwege de corona op een andere wijze 
georganiseerd. Dit om voor jou en alle medewerkers van school alles zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. 
Voor de afronding van het jaar staan nog de volgende zaken op het programma: het leegmaken van 
de kluisje, het inleveren van de boeken van het boekenfonds, eventueel het inleveren van de 
geleende boeken uit de mediatheek en het inleveren van de kluisjessleutel. 
Bij alles vragen wij jou: was je handen bij binnenkomst bij de zuil met desinfecterende handgel, 
houd 1,5 meter afstand, volg de looppaden, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren 
zakdoekjes, schud geen handen! 
 
 
Leegmaken kluisjes 
 
Aan het einde van het schooljaar dienen, voor het ontvangen van de borg, voor inlevering van de 
kluisjessleutel de kluisjes leeggemaakt te worden. Deze activiteit staat gepland voor 2, 3 en 5 juni. 
Wanneer je naar school komt plaats je je fiets/scooter voor de hoofdingang in de fietsenstalling, kom 
door de hoofdingang naar binnen en volg de aangegeven looppaden in het gebouw. Ga bij aankomst 
direct naar binnen en wacht niet op het schoolplein. Ook bij het verlaten van de school ga je direct 
naar huis. In het hier onderstaande schema zie je wie wanneer verwacht wordt.  

Datum    Klas   Tijdstip 
Dinsdag 2 juni   BB4, KB4, Vwo6 15:00 – 16:30 uur 
Woensdag 3 juni  Havo 5   15:00 - 16:30 uur 
Vrijdag 5 juni   TL 4   15:00 – 16:30 uur 

 
 
Inleveren schoolboeken 
 
De inname zal plaatsvinden volgens onderstaand schema in de D-vleugel 

Datum    Klas   Tijdstip 
Dinsdag  9 juni   KB4   15:00 – 16:30 uur 

 Dinsdag  9 juni   V6   16:45 – 18:00 uur 
 Woensdag 10 juni  H5   15:00 – 16:30 uur 
 Donderdag 11 juni   T4   15:00 – 17:00 uur 
 
Inleverinstructies: 

- Je komt binnen via de deur van de D-vleugel. (je houdt 1,5 meter afstand!) 
- Per pakket mag 1 persoon de boeken komen inleveren. 
- Je maakt een stapel van het pakket volgens de volgorde van de inleverlijst. (zie bijlage) 
- Op het bovenste boek plak je een briefje met daarop: Klas / naam en achternaam / 

vakkenpakket (bij bovenbouw). Voorbeeldbriefje vind je in de bijlage. 
- Je legt het pakket op een tafeltje. 

Gebruik je voor het vervoer van het pakket een doos of plastic tas dan haal je het pakket hier 
zelf uit en neemt het verpakkingsmateriaal weer mee naar huis. 

- Je verlaat de school via de hoofdingang. 
- Volg de aangegeven looppaden. 

 



 
 
 
 
De controle van het pakket zal dus niet samen plaatsvinden. 
De medewerkers van het boekenfonds controleren in een lokaal aan de hand van een boekenlijst op 
naam of het pakket compleet is ingeleverd. 
Mocht je het afgelopen schooljaar extra boeken hebben ontvangen of van vak hebben gewisseld lever 
dan ook deze boeken in. 
Als blijkt dat een boek niet is ingeleverd ontvang je een mail (schoolmail) met het verzoek dit boek 
alsnog te komen inleveren. Datum en tijd staan dan in de mail. 
 
Kun je niet zelf het pakket inleveren dan kan ook iemand anders dat voor je doen. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar boekenfonds@groenewald.nl 
 
 
Inleveren geleende boeken van de mediatheek 
 
We combineren dit jaar de inname van de schoolboeken met de inname van de leesboeken uit de 
Mediatheek. 
Lever s.v.p. alle geleende boeken van de mediatheek in. Bij het inleveren van de schoolboeken staan 
er dozen waarin je de boeken kunt deponeren. 
De eventuele boete zal gezien de omstandigheden worden kwijtgescholden. 
 
 
Inleveren Kluisjessleutel 
 
Op de dag dat je je boekenpakket komt inleveren moet je ook je kluisjessleutel inleveren. 
Peter Claessen, conciërge, staat bij een tafel in de hal. Hier lever je je kluisjessleutel in, waarna je de 
borgsom terugkrijgt. Je loopt dan via de hoofdingang naar buiten.  
 
 
Attentie 
Mocht je volgend schooljaar op Groenewald beginnen op een ander niveau: 
Het schema voor het afhalen van de schoolboeken voor het komende schooljaar zal in week 32 op de 
website van Groenewald komen te staan. 
Ook bij het afhalen van de pakketten houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM 
 
 
Omdat het van groot belang is dat we ons aan de richtlijnen van het RIVM houden, vragen we jou om 
je te houden aan het inleverschema. Alleen dan kunnen we de richtlijnen waarborgen. 
 
 
 
Coördinatoren boekenfonds 
Mevr. M. Hendrikx 
Mevr. J. Reijners 
  

mailto:boekenfonds@groenewald.nl


Voorbeeldbriefje om op boekenpakket te plakken. 
 
 
KLAS: …………………………………………………………………………………. 
        
 
 
VOORNAAM: ……………………………………………………………………….. 
       
 
 
ACHTERNAAM:  …………………………………………………………………….. 
         
 
 
BIJ BOVENBOUW VAKKENPAKKET: …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
      
 
 


