29 juni 2020

Boekenverkoop schooljaar 2020-2021
Beste ouder
Beste leerling
De werk- en huurboeken kunnen besteld worden via de webshop van Campinia Media:
www.kogeka-shop.be. Bij het plaatsen van een bestelling is het belangrijk eerst de juiste
school te selecteren en daarna het leerjaar en de richting. Op deze manier kom je bij de
juiste boekenlijst.
Omdat de verwerking van een geplaatste bestelling enige tijd vraagt, raden we u aan deze
zo snel mogelijk en zeker voor 15 augustus 2020 in orde te maken.
Alle werkboeken worden geleverd door Campinia Media. Er zijn verschillende opties
mogelijk:




thuislevering: boeken zullen geleverd worden vanaf 17 augustus. U ontvangt een mail
van het transportbedrijf zodra de zending vertrekt. Er worden € 5,58 verzendkosten
aangerekend.
afhaling bij Campinia Media in Geel. U ontvangt een bevestiging van de levering via
mail. (openingsuren van de shop zijn terug te vinden op de website)
afhaling in de school op volgende dagen
o Donderdag 20 augustus: 14.00 u. - 19.00 u.
o Vrijdag 28 augustus: 09.00 u. - 12.00 u.
Let op, de bestelling moet ten laatste vijf dagen voor deze afhaalmomenten geplaatst
worden.

De huurboeken voor de tweede en derde graad worden verdeeld door de school. De
leerlingen ontvangen deze boeken begin september.
Nalevering
Een overzicht van niet geleverde boeken ontvangt u bij elke levering van Campinia Media. U
ontvangt telkens een mail zodra het ontbrekende boek geleverd kan worden.
Betaling
De werkboeken worden betaald bij het online bestellen via Campinia Media.
De huurprijs van de handboeken wordt verrekend via de eerste schoolrekening van het
schooljaar.
We beseffen zeer goed dat de aanvang van het nieuwe schooljaar en de aankoop van de
boeken in het bijzonder duur is. Indien elektronische betaling via de webshop voor u niet
haalbaar is, kan u contact opnemen met de school, bij voorkeur voor 5 juli 2020. Er worden
dan de nodige afspraken gemaakt om de bestelling en/of betaling in orde te maken.
Opmerking
Indien u vragen hebt over de bestelling en/of levering, kan je steeds Campinia Media
contacteren: info@campiniamedia.be of tel. +3214590959.
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Start schooljaar 2020-2021
De lessen herbeginnen volgend schooljaar op dinsdag 1 september om
8.30 u. voor de eerste jaren
9.00 u. voor de tweede jaren
9.45 u voor de derde t.e.m. zesde jaren.
De namiddag is lesvrij.
Tijdens de zomervakantie is de school gesloten vanaf woensdag 8 juli tot en met zondag 16
augustus 2020.

Met vriendelijke groeten
Directieteam SMK
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