
 
 
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
Hoensbroek, augustus 2021 
 
 
Betreft: afhalen boeken van het boekenfonds 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Graag willen we u informeren over de wijze waarop leerlingen de schoolboeken, die 
uitgeleend worden door het boekenfonds, aan het begin van het schooljaar 2021-2022 
moeten afhalen.  
 
In verband met de beperkingen die ontstaan zijn vanwege de verspreiding van het 
Coronavirus zullen we het afhalen van boeken dit jaar op een iets andere manier vormgeven. 
Graag willen we alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vragen om zich te houden aan 
onderstaande wijze van afhalen: 

 

 Alle ouders en leerlingen komen het schoolgebouw binnen via de ingang aan de 

Bertus Aafjeshof. Vanaf hier zal een duidelijke looproute aangegeven staan naar het 

uitgiftepunt van het boekenfonds. Na uitgifte zullen alle ouder(s)/verzorger(s) het 

schoolterrein ook weer verlaten via de poort aan de Bertus Aafjeshof. 

 We vragen alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen om tijdens het afhalen anderhalve 
meter afstand te bewaren. 

 De gehele looproute zal bestaan uit ‘eenrichtingsverkeer’. We vragen iedereen om de 
looproute te volgen en hier niet van af te wijken.  

 Ouder(s)/verzorger(s) van brugklasleerlingen kunnen de ondertekende 
gebruikersovereenkomst na binnenkomst afgeven bij een medewerker van de 
administratie. Hier zal ook de controle van het identiteitsbewijs plaatsvinden. De 
looproute brengt u vanzelf bij de medewerker van de administratie.  

 Het ophalen van de boeken zal op de volgende dagen en tijdstippen plaatsvinden: 
 

Datum: Donderdag 2 september 2021 
 Klas: Tijdstip:  Klas:  Tijdstip: 
 B1A  08:30 – 09.30 uur 
 B1B  09:00 – 09.30 uur 
 B1C 09:30 – 10.00 uur 
 B1D 10:00 – 10.30 uur 
 B1E  10:30 – 11.00 uur 
 B1F  11:00 – 11.30 uur 
 B1GT 11:30 – 12.00 uur 
 B1H 12.00 – 12.30 uur 
   
 H2A 12:30 – 12.45 uur H3A  12:30 – 12.45 uur 
 H2B 12:45 – 13.00 uur H3B  12:45 – 13.00 uur 
 H2C 13:00 – 13.15 uur H3C  13:00 – 13.15 uur 
      H3D  13:15 – 13.30 uur 
      H3E  13:30 – 13.45 uur 
  
 A2A  13:30 – 13.45 uur 
 A2B  13.45 – 14.00 uur  
 G2A-TTO 14:00 – 14.15 uur A3A  14:00 – 14.15 uur 
      A3B  14:15 – 14.30 uur 
      G3A-TTO 14:30 – 14.45 uur 



  
 
Datum: Vrijdag 3 september 2021 
 Klas begintijd 
 H4A 08:30 – 08.50 uur  H5A  08:30 – 08.45 uur 
 H4B 08:50 – 09.10 uur  H5B  08:45 – 09.00 uur 
 H4C 09:10 – 09.30 uur  H5C  09:00 – 09.15 uur 
 H4D 09:30 – 09.50 uur  H5D  09:15 – 09.30 uur 
 H4E 09:50 – 10.10 uur  H5E  09:30 – 09.45 uur 
 H4F  10:10 – 10.30 uur 
  
 V4a  10:30 – 10.50 uur  V5a  10:00 – 10.15 uur 
 V4b  10:50 – 11.10 uur  V5b  10:15 – 10.30 uur 
 V4c-TTO 11:10 – 11.30 uur  V5c  10:30 – 10.45 uur 
 V4d-TTO 11:30 – 11.50 uur  V5d-TTO 10:45 – 11.00 uur 
 
 V6a  11:15 – 11.30 uur 
 V6b  11:30 – 11.45 uur 
 V6c-TTO 11:45 – 12.00 uur 
  

 De indeling per klas is voor leerlingen vanaf dinsdag 31 augustus zichtbaar in 
Somtoday.  

 Het is helaas niet mogelijk om boeken op andere tijdstippen op te halen. We vragen 
iedereen dringend om zich aan bovenstaande tijden te houden.  

 Is een leerling niet in staat om zelf zijn/haar boeken op bovenstaande tijdstippen in te 
leveren, dan vragen we aan de leerling om een vervanger te zoeken die de boeken 
volgens bovenstaand schema komt ophalen. 

 We adviseren ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen om meerdere stevige tassen of 
kratten mee te nemen om de boeken in te transporteren.  

 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
W. Van Cleef 
Boekenfonds Sint-Janscollege 


