Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van TL 4 en havo 5

PER E-MAIL VERZONDEN

Maastricht, 1 juni 2022
Ons kenmerk: REIJ/THI/2206148
Betreft: inleveren boeken

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Op vrijdag 15 juli a.s. moeten de leerlingen van bovenstaande leerjaren hun boeken inleveren.
Dat gebeurt volgens het schema dat onderaan deze mededeling staat.
De boeken worden ingenomen in lokaal B0.04; dit is dezelfde ruimte als waar de boeken afgelopen jaar
uitgeleverd zijn. Deze ruimte is niet binnendoor bereikbaar. Zie de plattegrond in de bijlage.
Tijdens het uitreiken van de boeken heeft de leerling een boekenlijst ontvangen. Daar staan echter niet de
nageleverde boeken op aangevinkt. Op onze lijst staan deze wel.
De leerlingen van havo 5 hoeven de kleine boekjes van economie en bedrijfseconomie niet in te leveren.
Zorg dat het pakket voor de rest volledig is en dat de boeken ontdaan zijn van kaftpapier. Om het
controleren door onze medewerkers te vergemakkelijken vragen we de boeken op volgorde van de
boekenlijst te leggen.
De overige lesboeken, maar ook de werkboeken die de leerling ontvangen heeft en op de lijst staan moeten
ingeleverd worden.
Voor ontbrekende boeken - behalve die de leerling dus niet hoeft in te leveren - ontvangen
ouders/verzorgers na de vakantie een rekening voor de verschuldigde kosten.
Inleverschema
Tijd

Klas

09:00 - 09:30 uur TL4A
09:30 - 10:00 uur TL4B
10:00 - 10:30 uur H5A
11:00 - 11:30 uur H5B
11:30 - 12:00 uur H5C

Liftsleutel

Servicebalie

Bonnefanten College, Eenhoornsingel 100, 6216 CW MAASTRICHT
T 043 354 12 34
E info@bonnefantencollege.nl

Liftsleutels
Alle leerlingen die in de loop ven het jaar een liftsleutel hebben geleend via de servicebalie, moeten deze
ook daar weer inleveren. Als er borg voor betaald is, wordt dit terugbetaald.
Denk eraan, je bent nog steeds leerling van school en kan niet op vakantie gaan en de boeken later
inleveren! Zorg er dan ook voor dat deze boeken op 15 juli ingeleverd worden!

Met vriendelijke groet,

L.H.J. Reijnen
Coördinator Boekenfonds

Bijlage: plattegrond

Bonnefanten College, Eenhoornsingel 100, 6216 CW MAASTRICHT
T 043 354 12 34
E info@bonnefantencollege.nl

