30 juni 2017
BOEKENVERKOOP

Eind augustus organiseren wij opnieuw in samenwerking met de Standaard Boekhandel
(Stationsstraat, St-Niklaas) een boekenverkoop op school.
Om deze verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen willen we jullie vragen om onderstaande
info aandachtig te lezen.
➢

De boekenlijst, die jullie bij (her)inschrijving ontvangen hebben, vragen wij zo snel
mogelijk ingevuld terug te bezorgen op het leerlingensecretariaat, Kalkstraat 26 of het
logistiek secretariaat, F007, Kalkstraat 40. En dit ten laatste vrijdag 22 augustus.
Indien mogelijk mag u deze zelfs onmiddellijk na het oudercontact aan ons bezorgen,
maar het kan ook tijdens de vakantie. De school is open tot en met 6 juli en opnieuw
vanaf 16 augustus en dit van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.
De boekenlijst posten, faxen, mailen of in de brievenbus deponeren geeft geen garantie
van ontvangst.

➢

Je vindt de boekenlijst ook terug op de site van de school: www.portusberkenboom.be

➢

De boekenverkoop op school zal doorgaan op maandag 28 augustus van 10u tot
17u en dinsdag 29 augustus van 10u tot 20u. De verkoop gaat door in de sporthal in
de tuin, Kalkstraat 40.

➢

De boeken moeten onmiddellijk betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling
met bancontact. Hou er rekening mee dat de prijzen nog licht kunnen wijzigen.

➢

We vinden het als school zeer belangrijk dat alle leerlingen op 1 september de nodige
boeken hebben. Indien onmiddellijke betaling een probleem zou zijn, kan u ter plaatse
terecht bij mevr. Heyman, boekenverantwoordelijke. De kosten van de boeken zullen
dan op de schoolrekening komen.

➢

Enkele leerboeken worden tweedehands aangeboden door onze leerlingen. Je vindt de
aangeboden leerboeken terug op het prikbord rechtover F007. Werkboeken worden
NIET doorverkocht.
Tijdens de boekenverkoop zal het prikbord met tweedehandsboeken er ook staan.

➢

Boeken die door de school aangekocht worden, worden begin september aan de
leerlingen bezorgd en worden aangerekend via de eerste schoolrekening. Deze boeken
staan zo ook vermeld op de boekenlijst. Boeken die klassikaal ontbreken op de
boekenbeurs zullen zo snel mogelijk bezorgd worden via de school en aangerekend
worden via de schoolrekening.

➢

Boekenpakketten die niet worden afgehaald tijdens de boekenverkoop, worden
meegenomen naar de winkel van de Standaard Boekhandel (Stationsstraat, SintNiklaas) en worden daar maximaal 2 weken bewaard.

Bij vragen kan u steeds terecht op volgend nummer: 03/760.41.00 (vragen naar Hannelore
Heyman) of via e-mail: boeken@berkenboom.be
Met vriendelijke groeten
Heyman Hannelore
Boekenverantwoordelijke

