
  

 

Geachte ouders  
Beste leerling 

Leuven, 1 juli 2016 

 

Op donderdag 25 augustus 2016 en vrijdag 26 augustus 2016 vindt de boekenverkoop plaats in de 
refter van de school. 

De school voorziet voor elke leerling een volledig pakket boeken. Bijgevoegd vind je een boekenlijst 
waarvan de prijzen nog lichtjes kunnen wijzigen. 

Gelieve de onderstaande tijdstippen te respecteren. Broers of zussen mogen samen naar de 
boekenverkoop komen op het tijdstip van het oudste kind. Indien je niet in de mogelijkheid 
verkeert om zelf te komen, vind je wellicht iemand anders om de boeken op te halen. 

Het boekenpakket is ter plaatse te betalen bij voorkeur via bancontact ( enkel contant bij wijze 
van uitzondering). Op hetzelfde moment heb je de mogelijkheid om een betaalkaart, een 
toetsenblok, taak – en toetsenpapier, LO-materiaal en een rekentoestel (vanaf het derde jaar) aan 
te kopen. Het is aan te raden om je te voorzien van draagtassen om de boekenpakketten te 
vervoeren. 

Donderdag 25 augustus 2016  

  9:00 -  9:45 1L A-M 
  9:45 - 10:30 1L N-Z 
10:30 - 11:00 1Mo A-M 
11:00 - 11:45 1Mo N-Z 
12:00 - 12:45 2Mo 
12:45 - 13:00 2GL 
13:00 - 13:30 2L 
14:00 - 14:15 5Ec MT en Ec W6 / Ec W6+ 
14:15 - 14:30 5 GW6/ 5 GW6+ 
14:30 - 15:00 5HW 
15:00 - 15:15 5LM / LW6 / LW6+/ LWe 
15:15 - 15:30 5MW6 / MWe 
15:30 - 16:00 5WW6 / WW6+ 

  

Vrijdag 26 augustus 2016 

  9:00 -  9:20 3Ec A + Ec B 
  9:20 -  9:30 3GL 
  9:30 -  9:45 3HW 
  9:45 - 10:15 3La + Lb 
10:15 - 10:45 3WE 
11:00 - 11:20 4Ec A + Ec B 
11:20 - 11:50 4GL 
11:30 - 11:45 4HW 
11:45 - 12:15 4LaA + LaB 
12:15 - 12:45 4WE 
13:00 - 13:30 6Ec MT + Ec W6 
13:30 - 13:45 6GL / GW6 
13:45 - 14:00 6HW 
14:00 – 14:30 6LM / LW6/ LW6+ / LWe 
14:30 – 15:00 6MW6 / MWe 
15:00 – 15:30 6WW6 / WW6+ 



 

Afspraken van het boekenfonds (boekenfonds@paridaens.be) 

- Huurboeken kaft je (ook al is er een plastic van de school rond). 
- Schrijf je naam op het etiket. Dan kunnen we het verloren boek terugbezorgen. 
- In huurboeken wordt niet geschreven. 
- Beschadigde / verloren boeken worden aangerekend op het einde van het schooljaar. 
- De leerlingen die zich uitschrijven, geven de huurboeken dadelijk terug. 
- Er wordt geen software geplaatst op een rekentoestel. In geval van schade valt dit niet 

onder de garantie! 


