Boekenfonds Groenewald
Stein, augustus 2022

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij delen wij u mede dat de boeken voor het schooljaar 2022-2023 kunnen worden afgehaald op
dag en tijd zoals hieronder vermeld.
WOEN

Uitgifte D-vleugel
Dinsdag 30 augustus
T4
H5
V6
B4 en K4

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 15.45

Uitgifte Aula
Woensdag 31 augustus
B3 en K3
T3
H3
Pauze
A3
G3

WOEN

Uitgifte F-vleugel

WWW

Woensdag 31 augustus
Brugklas KB
Brugklas TK
Brugklas HT
Brugklas AH
Pauze
Brugklas GA

09.00 – 09.45
09.45 – 11.00
11.15 – 12.15
13.00 – 13.45
13.45 – 14.00

09.00 – 09.30
09.30 – 10.15
10.30 – 11.30
11.30 – 12.15
13.00 – 13.45

Donderdag 1 september
H4
09.00 – 10.30
V4
10.45 – 11.45
Pauze
V5

13.00 – 14.00

Donderdag 1 september
KB2
09.00 – 09.45
T2
09.45 – 10.30
H2
10.45 – 11.30
A2
11.30 – 12.15
Pauze
G2
13.00 – 13.30

Bij meerdere kinderen uit 1 gezin is het mogelijk om alle pakketten gelijktijdig mee te nemen.
U ontvangt het pakket in een gesloten doos.
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.

De door ouder/verzorger ondertekende gebruikersovereenkomst dient bij het afhalen van
het pakket ingeleverd te worden.
Zonder een ondertekende overeenkomst worden geen boeken uitgereikt!
(de overeenkomst staat op de website van Groenewald)
Afhaalinstructies:
- Voor uitgifte in de D-vleugel kom je binnen via de deur bij de fietsenstalling.
- Voor uitgifte in de F-vleugel kom je binnen via de ingang van het CKV lokaal aan
de achterzijde van de school.
- Voor uitgifte in de aula kom je binnen via de zij-ingang op de personeelsparkeerplaats.
- Per pakket mag 1 persoon de boeken komen afhalen.
- Je ontvangt de boeken in een gesloten doos.
- In de doos zit ook een boekenlijst. Hierop staan alle boeken voor het komende schooljaar.
Als er een regel roze gemarkeerd is wil dit zeggen dat het boek nog in nalevering staat.
Zodra het boek binnen is zal dit in de klas aan de leerling worden gegeven.
Omdat het voor ons onmogelijk is om alle gebruikte boeken zorgvuldig te controleren kan het
voorkomen dat er een slecht boek in het pakket zit. Mocht een boek in zo’n slechte staat verkeren
dat er niet mee te werken is dan kunt u een mail sturen naar boekenfonds@groenewald.nl
Wij nemen dan contact op om het boek te ruilen voor een beter exemplaar.
Voor iedereen die nog op vakantie is tijdens het geplande afhaalmoment bestaat er de
mogelijkheid om de boeken op te halen op maandag 5 september tussen 14.00 – 16.00 uur.
Deze extra uitgifte zal plaatsvinden in de ruimte achter de aula, voor het muzieklokaal.

Wij wensen u nog een paar fijne vakantiedagen,
Boekenfonds Groenewald

