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Bergschenhoek/Kampen, 11 juni 2019 
 

Beste ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Van Dijk Educatie te Kampen verzorgt op vrijdag 12 juli de inname van de boeken  
in de hal van het Wolfert Lyceum, conform het schema.   
 
Belangrijk: 
- Bij afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte) is het altijd mogelijk dat een ander de boeken 

inlevert, maar wel conform de tijden van het schema op de achterzijde van deze brief. 
- Van Dijk Educatie stuurt een inleverlijst van de boeken die ingeleverd moeten worden. 

Lever de boeken op volgorde van deze inleverlijst in. De boeken bevatten geen kaftpapier 
en/of losse aantekeningen.  

- Is er een boek met schade, dan wordt een boete in rekening gebracht. Beschadigingen 
zijn o.a. ontbrekende pagina’s/bijlage(n), vochtschade, wezenlijke schade kaft/rug, 
scheldwoorden, discriminerende, godslasterende, religieuze, seksistische teksten of 
afbeeldingen. Max.  2% v.d. bladzijden mag voor 2% van het oppervlak beschreven zijn. 

- Lever je een boek niet in, dan wordt een boete in rekening gebracht. 
- Van Dijk Educatie mailt binnen 24 uur de leerling een ontvangstbevestiging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willeke Nijp 
Medewerker leerlingadministratie 
  

http://www.wolfert.nl/
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Rooster boeken inname vrijdag 12 juli 2019 
 

1hv1 08.30 uur 
1hv2 08.40 uur 
1hv3 08.50 uur 
pauze 09.00 uur 
1hv4 09.10 uur 
1v1 09.20 uur 
1v2 09.30 uur 
pauze 09.40 uur 
1v3 09.50 uur 
1v4 10.00 uur 
2h1 10.10 uur 
pauze 10.20 uur 
2h2 10.30 uur 
2h3 10.40 uur 
2v1 10.50 uur 
pauze 11.00 uur 
2v2 11.10 uur 
2v3 11.20 uur 
2v4 11.30 uur 
pauze 11.40 uur 
3h1 11.50 uur 
3h2 12.00 uur 
3h3 12.10 uur 
pauze 12.20 uur 

3v1 12.30 uur 
3v2 12.40 uur 
3v3 12.50 uur 
pauze 13.00 uur 
4h1 13.10 uur 
4h2 13.20 uur 
4h3 13.30 uur 
pauze 13.40 uur 
4v1 13.50 uur 
4v2 14.00 uur 
4v3 14.10 uur 
pauze 14.20 uur 
5h1 14.30 uur 
5h2 14.40 uur 
5v1 14.50 uur 
5v2 15.00 uur 
pauze 15.10 uur 
5v3 15.20 uur 
6v1 15.30 uur 
6v2 15.40 uur 
6v3 15.50 uur 
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