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Bergschenhoek/Makkum, juni 2017 

 

Beste ouder/verzorger, beste leerling, 
 
De schoolboeken moeten op donderdag 29 juni 2017 in de hal worden ingeleverd.  
De inname van de boeken wordt verzorgd door de firma OsingadeJong uit Makkum. 
 
Bij deze brief treft u de lijst aan met de boeken die moeten worden ingeleverd.  
Het is belangrijk dat deze lijst wordt meegenomen bij het inleveren van de boeken en dat de 
boeken worden ingeleverd op volgorde van de lijst. 
Voor de boeken die niet worden ingeleverd, moet worden getekend. CD-roms moeten in een 
hoesje op de binnenzijde van de kaft geplakt zijn. Alle boeken moeten onbeschreven worden 
ingeleverd; kaftpapier en losse aantekeningen dienen te zijn verwijderd. 
 
Over boeken die niet ingeleverd worden, wordt een boete in rekening gebracht. Controleer 
dus goed of alle boeken aanwezig zijn, voordat de inname begint. Ieder boek is voorzien van 
een uniek nummer (Book-ID) welke gekoppeld is aan het betreffende leermiddelenpakket. 
Controleer daarom goed of het Book-ID op de inleverlijst overeenkomt met het nummer op 
het in te leveren boek. 
 
Het inleveren van de boeken verloopt volgens het schema op de achterzijde van deze brief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jackie van der Gaag-van der Werf 
Management assistent 
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Rooster boeken inname 29 juni 2017 
 
 
  

  

  

 

 

1HV1 8.00 uur 

1HV2 8.15 uur 

1HV3 8.30 uur 

1HV4 8.45 uur 

1V1 9.00 uur 

1V2 9.15 uur 

1V3 9.30 uur 

PAUZE 30 min  

2H1 10.00 uur 

2H2 10.15 uur 

2H3 10.30 uur 

2V1 10.45 uur 

2V2 11.00 uur 

2V3 11.15 uur 

PAUZE 15 min  

3H1 11.30 uur 

3H2 11.45 uur 

3H3 12.00 uur 

3V1 12.15 uur 

3V2 12.30 uur 

3V3 12.45 uur 

PAUZE 30 min  

4H1 13.15 uur 

4H2 13.30 uur 

4H3 13.45 uur 

4V1 14.00 uur 

4V2 14.15 uur 

4V3 14.30 uur 

PAUZE 15 min  

5H1 14.45 uur 

5H2 15.00 uur 

5H3 15.15 uur 

5V1 15.30 uur 

5V2 15.45 uur 

5V3 16.00 uur 

PAUZE 15 min  

6V1 16.15 uur 

6V2 16.30 uur 

6V3 16.45 uur 
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