Aan de ouder(s)/verzorger(s) van:

Kenmerk : A1718202.spig
Onderwerp: start schooljaar 2018-2019

Hengelo, juli 2018

Graag informeren wij u over de start van het komend schooljaar.
Eerste schoolweek:
In de bijlage vindt u het programma voor de eerste schoolweek.
Aan het begin van de eerste week krijgen de leerlingen nadere informatie over de activiteiten die op
donderdag 6 september zijn gepland. U zult daar ook nog middels een brief (in de eerste schoolweek)
over worden geïnformeerd.
Bestellen van boeken voor het schooljaar 2018 – 2019
Voor informatie over de boekenvoorziening en het bestellen van boeken voor het schooljaar 2018 2019 verwijzen we u naar de bijgevoegde brief, de bestelinformatie van Iddink en de site van Iddink
(www.iddink.nl). Onze schoolcode is: SWXRTDXR.
Contact / meer informatie
Op www.iddink.nl vind u alle informatie. De klantenservice van Iddink is ook telefonisch bereikbaar op
werkdagen vanaf 08.00 uur op tel nr. 0900 – 444 22 22 (10 cpm).
De boekenpakketten worden naar het opgegeven (huis)adres gestuurd.
Rooster
Het rooster wordt op de eerste schooldag, d.w.z. maandag 3 september a.s., aan de leerlingen
uitgereikt.
Deze informatie kunt u ook terugvinden op onze website www.avilacollege.nl
Voor nu wensen we jullie allemaal een heel fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
P. ten Dam en G. van ’t Spijker,
Schoolleiding Avila College
Bijlagen:
- boeken bestellen via Iddink
- brief verandering bestellen leermiddelen
- programma eerste schoolweek

Bestelinformatie

Beste leerling,
Welkom bij Iddink! Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen voor jouw school. Het enige wat je
hoeft te doen is ze bij ons bestellen. Hoe je dat doet, dat lees je in onderstaande informatie. Wist je dat je bij ons ook terecht
kunt voor aanvullende zaken zoals een atlas of een rekenmachine? Het goede nieuws is, je bestelling wordt bij je thuisbezorgd.

Wanneer
Het is belangrijk dat je vóór maandag 23 juli 2018 bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het
schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet naar welke klas je volgend jaar gaat.
Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten brengen wij gedeeltelijk
in rekening.
Hoe
Ga vandaag nog naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan.
Schoolcode
Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode. Voor jouw school is deze: SWXRTDXR
Is de boekenlijst van je school nog niet beschikbaar? Laat dan je e-mailadres achter, je ontvangt van ons een e-mail zodra je
kunt bestellen.
Akkoord
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je
bestelt, dan is het zo geregeld.

Levering
Als je vóór maandag 23 juli 2018 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 6 augustus t/m zaterdag 1
september 2018. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.
Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

Meer weten
Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier hebben we heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de
verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.
Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe.

Hartelijke groet,
Klantenservice Iddink

S. 722 Avila college, Deurningerstraat, Deurningerstraat 67, 7557 HB HENGELO

Geachte ouder/verzorger,
Hierbij informeren wij u over een verandering in het bestellen van de leermiddelen.
Voor het schooljaar 2018‐2019 is het de bedoeling dat u bij twee leveranciers de leermiddelen
besteld voor uw zoon/dochter.
Naast het bestaande bestelproces via Iddink zal de bestelling en levering van Biologie voor Jou en
Getal en Ruimte gaan via de VOWebshop.nl.
Hoe ziet het proces via VOWebshop.nl er uit?








In de eerste week van de zomervakantie ontvangt u als de ouder / verzorger een mail met
een link naar de VOWebshop.nl website, een gebruikersnaam en een wachtwoord.
De link, gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig om in te loggen op de VOWebshop.nl.
In de VOWebshop.nl moet u het afleveradres controleren (en eventueel aanpassen) en
bevestigen.
Dit inloggen en bevestigen moet u het liefst direct na ontvangst van de mail doen maar
uiterlijk voor maandag 30 juli;
Na bevestiging ontvangt u van de VOWebshop.nl een mailbericht. Indien u geen bevestiging
heeft ontvangen kan het zijn dat deze in de spambox terecht is gekomen of er is iets niet
goed gegaan met het bestellen. In het laatste geval moet u de procedure nogmaals
doorlopen.
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een mailbericht van de VOWebshop.nl
zodra uw pakket is verzonden. Dit mailbericht bevat een track en trace code van Post.NL
zodat u uw pakket kunt volgen;

Indien u nog vragen heeft over deze nieuwe bestelprocedure kunt u contact opnemen met de
leerling administratie van de school of met VOWebshop: 020 258 8722 of info@vowebshop.nl

Programma 1e schoolweek schooljaar 2018 – 2019 ‐ Avila College
Maandag 3 september 2018
Klas 1: 10.30 uur

Ontvangst in
1MH1
1MH2
1MH3
1MH4
1MH5

Atrium
AV10
AV11
AV12
AV13
AV14

Klas 2: 11.00 uur

Ontvangst in
2MH1
2MH2
2H1

Atrium
AV06
AV07
AV08

Klas 3: 11.30 uur

Ontvangst in
3M1
3M2
3M3
3M4
3M5
3M6

Atrium
AV18
AV19
AV20
AV21
AV22
AV23

Klas 4: 13.00 uur

Ontvangst in
4M1
4M2
4M3
4M4
4M5
4M6
4M7
4M8

Atrium
AV10
AV11
AV12
AV13
AV14
AV15
AV18
AV19

Dinsdag 4 september 2018
Klas 1 t/m 4:

1e uur
: mentoruur
2e t/m 4e uur : les volgens rooster
5e uur
: mentoruur

Woensdag 5 september 2018
Klas 1 t/m 4:
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1e uur
: lesvrij
2e t/m 4e uur : les volgens rooster
5e uur
: mentoruur
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Donderdag 6 september 2018
Klas 1 t/m 4:

Introductieactiviteiten, programma volgt

Vrijdag 7 september 2018
Klas 1 t/m 4:

1e uur
: lesvrij
2e t/m 4e uur : les volgens rooster
5e uur
: mentoruur

Maandag 10 september 2018
Klas 1 t/m 4:

start lessen volgens (flex)rooster

Lesuren en pauzes bij flexrooster
1e

8.30 – 9.10

flexuur

2e + 3e

9.15 – 10.35

Les 1 ‐ 80 min. (reguliere les)

pauze

10.35 – 10.55

20 min.

4e+5e

10.55 – 12.15

Les 2 – 80 min. (reguliere les)

pauze

12.15 – 12.35

20 min.

6e+ 7e

12.35 – 13.55

Les 3 – 80 min. (reguliere les)

Pauze

13.55 – 14.10

15 min.

8e

14.10 – 14.50

40 min. (HWK klas 1 + 2)

9e

14.50 – 15.30

40 min.
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