Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van het Maerlant

Brielle, juli 2018

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Vandaag wordt het rapport meegegeven en kan de vakantie beginnen.
We willen je graag alle belangrijke data doorgeven voor de eerste schoolweken:
ma. 27 aug. 12.30 uur roosters ophalen klassen 1
13.30 uur roosters ophalen klassen 2 t/m 6
di. 28 aug.
Eerste lesdag volgens rooster klassen 2 t/m 6
Hoe bestelt u het boekenpakket?
 Via een overzichtelijke procedure op de website van Van Dijk Educatie vraagt u
zelf vóór 15 juli 2018 het juiste boekenpakket voor uw kind aan.
 U doet dit pas wanneer u weet naar welk leerjaar en naar welk niveau uw kind
bevorderd is. Hiervoor dient u eenmalig een account aan te maken per leerling.
Let op! Heeft u meerdere kinderen op school zitten dan dient u per kind een
account aan te maken met het emailadres van uw kind (gelieve niet het
emailadres van de ouder te gebruiken).
 Bij deze brief vindt u een folder van Van Dijk Educatie. Hierin leest u hoe u een
account aanmaakt en het boekenpakket bestelt.
 Voordat het nieuwe schooljaar start, stuurt Van Dijk het boekenpakket per post
naar uw huisadres.
 Voor alle vragen die met het boekenpakket te maken hebben, neemt u contact op
met Van Dijk Educatie: kijk voor de contactgegevens op de website van Van Dijk
Educatie: www.vandijk.nl en ga naar ‘klantenservice’.
Let op:
 De schoolboeken worden door de leerlingen in bruikleen genomen. Hiervoor
worden geen kosten in rekening gebracht. Aan het einde van het schooljaar
moeten de boeken weer bij Van Dijk Educatie worden ingeleverd. Vanzelfsprekend
moeten de boeken dan in goede staat zijn. Het is dus van belang dat de leerlingen
zorgvuldig met de boeken omgaan en dat zij ze kaften. Zie hiervoor op de
achterzijde van deze brief het Reglement betreffende de schoolboeken.
Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens alle collega’s wensen wij jullie een fijne vakantie.

z.o.z.

