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    Memorandum 
 

Aan   : de ouders van alle schoolgaande leerlingen van Colegio Arubano 

Van  : Team Boekenfonds 

Datum : SPS/ 015 / 13 juli 2022 

 

Betreft : tijdschema uitreiking boeken 

 

Beste ouders, 

 

Hieronder treft u het schema aan van de uitreiking van boeken per jaarlaag. In 

verband met de huidige logistieke processen, verzoeken wij u vriendelijk om u 

aan dit schema te houden.  

 

Tijden 

Tijd om boeken op te halen is vanaf 8.00 am t/m 3.00 pm 

 

Jaarlaag Datum Lokaal 

Ciclo Basico 1 Woe    3 aug. 22 63 
Ciclo Basico 2 Dond   4 aug. 22 64 

HAVO 3  Vrij      5 aug. 22 65 
VWO 3 + VWO 4 Ma      8 aug. 22 61 

VWO 5 + VWO 6 Di        9 aug. 22 70 + 71 
HAVO 4 Woe 10 aug. 22 Expressie 4 

HAVO 5 Vrij     12 aug. 22 Expressie 4 

 

  



 

Informatie 

(1) De vooruitbetaling ad Afls. 300,00 dient u via de bank te betalen: 

      Aruba Bank 16602268 // RBC 31.32.560 // CMB 200.855.06 

      (a) Bij betaling dient: naam, jaarlaag en stamboeknummer vermeld te 

      worden op het bankbewijs. 

      (b) Er worden geen betalingen op school geaccepteerd.  

(2) Als bijlage doen wij u toekomen het inschrijvingsformulier. Het formulier 

betreffende voorwaarden bij de inschrijving dient u als ouder te tekenen. 

(3) Bij het ophalen van de boeken, dient u de volgende bescheiden bij u te 

hebben: 

(a) het bewijs van betaling en 

(b) het door u getekende inschrijvingsformulier. 

(4) Indien u nog een openstaande factuur heeft van de voorgaande schooljaren 

terzake Ouderlijke en Boekenfonds, verzoeken wij gaarne deze eerst te 

betalen, voordat de boeken opgehaald kunnen worden. 

(5) Indien u nog een openstaand saldo heeft i.v.m. “slechte staat” en “verloren 

boeken”, verzoeken wij u vriendelijk om deze saldo te betalen voordat de 

boeken opgehaald kunnen worden. 

(6) In verband met het opstarten van de school op 17 augustus a.s, kunnen op 

maandag 15 augustus en dinsdag 16 geen boeken uitgereikt worden.  

 

Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige vakantie toe.  

 

Met vriendelijke groet          

 

 

 

Team Boekenfonds 

 

Bijlage: Formulier betreffende voorwaarden bij de inschrijving 

 

 



 


