
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alkmaar, augustus 2022 
 
 
 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar begint alweer bijna! Je ontvangt hierbij van OsingadeJong de schoolboeken 
die je aankomend schooljaar nodig hebt. In deze brief lees je hier meer over.  
 
Je ontvangt een boekenpakket van school 
De boeken zijn eigendom van school en jij mag ze gratis lenen. We gebruiken de schoolboeken graag 
zo lang mogelijk. Daarom is het belangrijk dat je ze netjes houdt.  
De volgende acties verwachten we van jou: 
- Controleer aan de hand van de digitale pakbon of alle boeken zijn geleverd.  
- Zorg ervoor dat al je boeken zijn gekaft, ook de werkboeken. Je mag hier niet in schrijven. 
- Zet voor in de boeken (op de stempel of sticker) je naam, klas en schooljaar: 2022/23. Als er dan 

een boek gevonden wordt, weten we van wie het is.  
 
Meld voor 23 september 2022 als je boekenpakket niet in orde is 
Heb je een ernstig beschadigd boek ontvangen (vochtschade, uit elkaar, beschreven of ontbrekende 
pagina's)? Of heb je verkeerde of niet alle boeken ontvangen? Op Mijnleermiddelen.nl. kun je schades 
melden, staat wat je moet doen bij ontbrekende boeken en kun je bekijken hoe het staat met nog te 
leveren boeken. Voor meldingen na 23 september 2022 moeten wij helaas kosten in rekening 
brengen.  
 
Vragen over je boekenpakket 
Mocht je vragen hebben over je pakket, dan kun je met OsingadeJong contact opnemen via het 
contactformulier op mijnleermiddelen.nl. 
 
Wanneer je in de loop van het schooljaar vragen hebt over een boek, dan kun je deze per e-mail 
stellen: boeken@ja.nl. In Alkmaar kun je je ook melden bij de boekenfondscoördinator. Deze is op 
dinsdag en donderdag aanwezig in F06. Op 15 september a.s. is de boekencoördinator van  
10.30 – 13.00 uur in Langedijk aanwezig om vragen te beantwoorden over je boekenpakket. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directie CSG Jan Arentsz 
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