
 

 
 
 
Goes, 7 juni 2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aan het einde van het schooljaar dienen alle leerlingen hun boeken in te leveren. In de 
week van 11 juni tot en met 14 juni ontvangt uw kind een boekenlijst met informatie over 
de datum, locatie en het tijdstip van het inlevermoment. Aan de hand van de lijst kunt u 
controleren wat er ingeleverd moet worden. Voordat de boeken worden ingeleverd, moe-
ten losse papieren en kaftpapier verwijderd zijn. Het kan zijn dat er een boek kwijtgeraakt 
of onherstelbaar beschadigd is. In dat geval ontvangt u een nota met de huidige waarde 
van het boek. 
 
Aan het begin van de schoolloopbaan heeft u € 75,- betaald als borg voor het ontvangen 
van het gratis boekenpakket. Na afloop van de schoolloopbaan op het Ostrea Lyceum ont-
vangt u de borg van € 75,- terug op uw bankrekeningnummer. In dat geval kunt u onder-
staande vragen invullen en deze brief aan uw zoon of dochter meegeven bij het inleveren 
van de boeken. De borg wordt teruggestort aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
 
De borg van de kluissleutel, wordt teruggestort op uw bankrekening (samen met de borg-
som van de boeken) als het sleutelnummer klopt met de administratieve gegevens en de 
leerling zijn/haar schoolloopbaan bij het Ostrea Lyceum afsluit.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met meneer Sinke of mevrouw 
De Buck of een mail sturen naar financien@ostrealyceum.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. J. van Mil 
afdeling financiën 
 
 
Terugstorting borg € 75,- schoolboeken en € 17,50 kluissleutel. Onderstaand strookje 
alleen invullen als uw zoon of dochter zijn schoolloopbaan bij het Ostrea Lyceum af-
sluit, inleveren bij de locatie waar de boeken worden ingeleverd. 
 
IBAN (bankrek.nummer) : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ten name van      : …………………………………………………………………………………….………… 
 
Naam leerling   : .……………………………………………………………………………………………… 
 
Klas    : ………………        Leerlingnummer : ………………………… 
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De boeken dienen ingeleverd te worden op de volgende data en locaties: 
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
Dinsdag 3 juli 2018 Kader-/Basisberoeps 1e,  2e , 3e en 4e leerjaar Bergweg 4, Gymzaal 069  
Basis1 a + b   9.00 uur   
Basis2 a + b + c  9.20 uur 
Basis3 a + b + c  9.40 uur 
Basis4 a + b + c 10.00 uur 
 
Kader1a 10.10 uur  Kader2a 10.40 uur 
Kader1b 10.20 uur  Kader2b 10.50 uur   
Kader1c 10.30 uur Kader2c 11.00 uur   
  
Kader3a 11.10 uur  Kader4a 13.00 uur 
Kader3b 11.20 uur  Kader4b 13.10 uur 
Kader3c 11.30 uur Kader4c 13.20 uur 
Kader3d 11.40 uur  
 
Mavo 
Donderdag 5 juli 2018  Mavo 1e,  2e , 3e en 4e leerjaar locatie Bergweg 4, gymzalen 069 
M1a 8.30 uur M2a   9.30 uur   
M1b 8.45 uur M2b   9.45 uur 
M1c 9.00 uur  M2c 10.00 uur 
M1d 9.15 uur  M2d 10.15 uur        
   M2e 10.30 uur 
    
M3a 10.45 uur M4a 13.15 uur 
M3b 11.00 uur M4b 13.30 uur 
M3c 11.15 uur  M4c 13.45 uur 
M3d 11.30 uur M4d 14.00 uur 
M3e 11.45 uur 
M3f 12.00 uur 
 
Havo 
Vrijdag 29 juni 2018  Havo 5e  leerjaar locatie Fruitlaan 3, gymzalen 098-099 
H5a  9.00 uur  
H5b  9.15 uur  
H5c  9.30 uur 
H5d  9.45 uur 
H5e 10.00 uur  
 
Woensdag 4 juli 2018  Havo 1e ,2e, 3e  en 4e  leerjaar locatie Fruitlaan 3, gymzalen 098-099 

H1a 8.30 uur H2a  9.45 uur H3a 10.45 uur    
H1b 8.45 uur H2b 10.00 uur  H3b 11.00 uur 
H1c 9.00 uur H2c 10.15 uur  H3c 11.15 uur  
H1d 9.15 uur H2d 10.30 uur  H3d 11.30 uur  
H1e 9.30 uur   
      
H4a 13.00 uur    
H4b 13.15 uur    
H4c 13.30 uur  
H4d 13.45 uur  
H4e 14.00 uur    
H4f 14.15 uur 

    
 
 



Vwo 
Vrijdag 29 juni 2018  VWO 6e  leerjaar locatie Fruitlaan 3, gymzalen 098-099 
V6a 10.30 uur  
V6b 10.45 uur  
V6c 11.00 uur 
 
Maandag 2 juli 2018 VWO, 1e, 2e, 3e ,4e en 5e   leerjaar, Locatie Fruitlaan 3, gymzalen 098-099 
V1a 8.30 uur V2a  9.30 uur V3a 10.30 uur  
V1b 8.45 uur V2b  9.45 uur V3b  10.45 uur   
V1c 9.00 uur V2c 10.00 uur V3c 11.00 uur   
   V2d 10.15 uur   
 
V4a 12.30 uur V5a 13.30 uur   
V4b 12.45 uur V5b 13.45 uur    
V4c 13.00 uur V5c 14.00 uur     
V4d 13.15 uur       
  
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met meneer Sinke of mevrouw De Buck 
(0113-212020) of een mail sturen naar financien@ostrealyceum.nl .    
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