Delft, 14 juni 2022
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen
Van het Grotius College Juniusstraat 8
Inname boeken
De inname van boeken vindt plaats op woensdag 6 juli a.s. in de aula van onze locatie bij de medewerkers
van VanDijk Educatie volgens onderstaand rooster
V5A/V5B/V5C
MH1A/MH1WA

09:00 - 09:35

M3A

12:25 - 12:35

09:35 - 09:55

PAUZE

12:35 - 13:05

HV1A/HV1WA,B

09:55 - 10:25

H3A/HV3WA

13:05 - 13:30

V1A/V1TA

10:25 - 10:40

H4A/H4B

13:30 - 13:50

PAUZE
MH2A/MH2B

10:40 - 10:55

H4C/H4D
V4A/V4B/V4C

13:50 - 14:05

MH2WA/MH2WB
HV2A/HV2WA

11:10 - 11:25

14:30 - 14:55

11:25 - 11:50

M4A/M4B
H5A/H5B/H5C

V2A/V2TA

11:50 - 12:10

V6A/V6B/V6C

15:30 - 16:00

10:55 - 11:10

14:05 - 14:30
14:55 - 15:30

V3A/V3TA
12:10 - 12:25
Inleveren op school
1. Kom op de afgesproken tijd. Verzamel alle boeken die op jouw inleverformulier staan. Ook je
beschadigde boeken. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor je inleverdag je inleverformulier per mail van
VanDijk.
Verwijder het kaftpapier en persoonlijke papiertjes. Vul het formulier alvast thuis in en geef aan welke
boeken je inlevert en welke je niet meer hebt. Neem je inleverformulier of inlevernummer (staat op je
formulier) mee.
2. Lever je boeken in bij een van de medewerkers van VanDijk tijdens de inleverdag op school.
Boeken die niet op het formulier staan of niet compleet zijn krijg je weer mee terug.
3. Je krijgt dezelfde dag nog bericht van VanDijk over de afhandeling van je inlevering.
Per post
Kun je niet aanwezig zijn bij de inleverdag? Stuur dan je boeken naar VanDijk op. Dit kan uiterlijk tot
1 augustus 2022.
Stop je boeken samen met je inleverformulier in een stevige doos.
Stuur ze op naar: VanDijk
Afdeling Inleveringen
Postbus 23
8260 AA Kampen
Let op! Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dit totdat de boeken zijn ontvangen en
verwerkt.
Inleveren kluissleuteltjes:
Mocht je volgend jaar niet meer bij ons op school zitten, dan graag je kluissleuteltjes (2 stuks) in een enveloppe
met naam/klas en kluisnr. op de dag van de boekeninname inleveren bij de conciërge. De borg van € 15,00
zullen we dan terugstorten naar het bij ons bekende rekeningnummer. Na 6 juli kunnen er geen sleuteltjes
meer ingeleverd worden.
Met vriendelijke groet,
Mevr. B.A. van Houten
Boekenfondscoördinator
b.vanhouten@grotiuscollege.nl

