Geel, 22 juni 2020

SINT ALOYSIUS GEEL
AANKOOP VAN BOEKEN EN KLEDIJ – SCHOOLJAAR 2020-2021
Beste ouders
Beste leerling
1 AANKOOP van BOEKEN en KLEDIJ
Werkboeken, rekentoestel, planningsagenda, turnkledij en praktijkkledij voor
het schooljaar 2020-2021 moeten ZELF aangekocht worden via de webshop
van Campinia Media: www.kogeka-shop.be.
Algemeen:


Bij het aanmaken van een login op deze website is het noodzakelijk om de
naam van de leerling te gebruiken.
Leerlingen van het tweede jaar kunnen de login van vorig schooljaar gebruiken.



Je kan bestellen vanaf 29/6/2020 en je bestelt best vóór 15/8/2020.
Indien je later bestelt, liggen de boeken of kledij misschien niet tijdig klaar.



Na de bestelling ontvang je een bevestigingsmail.



De boeken moeten bij de bestelling meteen online betaald worden.
De bestelde kledij wordt betaald via de eerste schoolrekening.



Boeken kan je:
o
o
o



thuis laten leveren (mits meerprijs – let op: de bestelde boeken worden
niet direct verzonden, de levering kan dus even op zich laten wachten);
ophalen bij Campinia Media op de campus van Thomas More Kempen in
de Kleinhoefstraat 4 te Geel;
ophalen tijdens de onderstaande afhaalmomenten op de school (breng
steeds dan de bevestigingsmail afgedrukt mee).

De bestelde kledij kan tijdens de onderstaande afhaalmomenten op de school
opgehaald worden of wordt begin september verdeeld.

Boeken:


De boekenlijst op de website vermeldt de werkboeken die je zoon of dochter
volgend schooljaar nodig heeft.
Controleer de juiste naam van de studierichting (zie inschrijvingsformulier).
Bekijk deze lijst vóór het bestellen aandachtig met je zoon of dochter. Een boek
dat je nog hebt van vorig schooljaar of van broer of zus (bv. een atlas), moet je
uiteraard niet opnieuw kopen.



Voor vragen i.v.m. de aankoop van boeken kan je contact opnemen met
Campinia Media (telefonisch: 014 59 09 59 of via e-mail
info@campiniamedia.be).

Kledij:


Voor de turn- en praktijklessen heb je aangepaste kledij nodig.
Aan de hand van de kostenraming kan je zien of je nieuwe praktijkkledij nodig
hebt (zie website van de school:
http:/www.kogeka.be/sintaloysius/inschrijven/).
De kostenramingen staan onderaan bij het onderdeel ‘schoolmateriaal’.



Omwille van de coronaproblematiek kan deze kledij enkel ‘online’ besteld
worden via de webshop.



Bekijk bij bestelling van kledij zeker de ‘maattabellen’ zodat de juiste maat
van kledij wordt besteld.

2 AFHAALMOMENTEN van BOEKEN en KLEDIJ
Afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen,
kunnen wel voorwaarden gesteld worden aan deze afhaling op school
(de laatste info zal op de website van de school staan).

Leerlingen 1ste jaar

woensdag
26/8/2020

9.00 u. – 12.00 u.
13.00 u. – 19.00 u.

cafetaria

Leerlingen 2de jaar

donderdag
27/8/2020

13.00 u. – 17.00 u.

cafetaria

Met vriendelijke groeten
Gilberte Peeters, Kristien Boonen, Nick Moubax, Kris Ooms – directieteam SAG

