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Heerlen, 26 juni 2020 
 
Betreft: boekeninname leerjaar 1 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Nu het einde van het schooljaar in zicht is, wordt het voor de leerlingen tijd om de 
boeken (en eventueel de leenlaptop) in te leveren. Volgens de onderstaande regels 
en het onderstaande tijdschema worden de leerlingen op 3 juli op school verwacht.  

o De leerling komt via hoofdingang naar binnen; 
o Daarna loopt hij/zij de gang af richting de kelder en neemt de trap naar beneden 

richting lokaal S5;  
o Hij/zij meldt zich vervolgens bij de aanmeldbalie (rechts van de trap), legt hier de 

boeken op de juiste volgorde en verwijdert (eventueel) de kaft;  
o De leerling volgt de instructies van het personeel op om de boeken (en eventueel de 

leenlaptop) in te leveren; 
o Daarna verlaat de leerling het lokaal via de achterdeur van S5 en slaat linksaf. Via de 

parkeerplaats loopt hij/zij naar de ingangspoort van Herle en verlaat hij/zij zo het 
schoolterrein. Blijf niet op elkaar wachten! 

Op school hanteren we de basisregels: 

• Geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m afstand; 

• Was regelmatig je handen; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Volg de instructies, looproutes en borden; 

• Blijf thuis bij klachten. Neem dan contact op met je mentor. 
 

Tijd Klas Achternaam beginnend met de letter … 

08.30u - 08.45u 1A  A t/m J 

08.50u - 09.05u 1A K t/m Y 

09.10u - 09.25u 1B A t/m R 

09.30u - 09.45u 1B S t/m X 

09.50u - 10.05u 1C A t/m F 

10.10u - 10.25u 1C  K t/m V 

10.50u - 11.05u 1D A t/m K 

11.10u - 11.25u 1D L t/m W 

11.30u - 11.45u 1E A t/m Q 

11.50u - 12.05u 1E  R t/m W 

12.10u - 12.25u 1F A t/m J 

12.30u - 12.45u 1F K t/m Z 

 

Met vriendelijke groet, 

 

T.J.M. Viguurs, 

Sectordirecteur 


