Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen V4

Onderwerp: bestellen leermiddelen vmbo schooljaar 2019 – 2020
Eindhoven, juni 2019
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
Om je vmbo-opleiding bij SintLucas goed te kunnen vervolgen, heb je leermiddelen nodig. Voor het
leveren van deze leermiddelen heeft SintLucas een overeenkomst gesloten met leverancier
CIVO BV. Je bent niet verplicht om de leermiddelen bij CIVO te bestellen, maar we adviseren dit
wel.
Via de website van CIVO BV kun je complete pakketten of losse materialen bestellen. Het
bestellen gaat als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de site https://www.leerlingenpakket.nl/.
Vervolgens kies je bij scholen voor SintLucas Eindhoven.
Maak een keuze uit een compleet pakket of losse materialen.
Voeg de bestelling toe aan je winkelmandje en ga door met bestellen.
Doorgaan naar de kassa procedure en vervolgens kun je je registreren.
Bestel je een compleet pakket, dan betaal je geen verzendkosten (8.00 euro).
Bestel je losse materialen (minstens 25,00 euro), dan betaal je wel verzendkosten
(8.00 euro).
Nadat de bestelling geplaatst is ontvang je de orderbevestiging en factuur in
je mailbox.
CIVO verzamelt je order en het pakket wordt naar je thuisadres gestuurd. Dit
gebeurt op donderdag 15 of vrijdag 16 augustus 2019. Weet je nu al dat je op
die dagen niet thuis bent, stuur dan een e- mail naar sintlucas@civo.nl.

*Kun je niet online betalen, neem dan contact op met CIVO via onderstaande gegevens. Zij
kunnen jou dan helpen met de betaling.
CIVO BV
ESP 254
5633 AC Eindhoven
t. 040 – 264 6446
e. sintlucas@civo.nl
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Jaan Vorst, de heer Arjan Tielemans
Teamleiders vmbo

BESTELLIJST LEERMIDDELEN VMBO 4de JAARS 2019-2020
2x Balpen CIVO rood met drukknop

€ 1,15

2x Balpen CIVO blauw met drukknop

€ 1,15

Set Visaquarelle a 10 stuks

€ 8,05

Schooletui Skai 15x25 cm zwart

€ 2,63

Gum CIVO wit 61x21x10mm

€ 0,42

2x Interieur 23 rings 10 mm ruit 100 vel

€ 2,80

3x Interieur 23 rings gelinieerd 100 vel

€ 4.20

Blik aquarelpotl. 12 stuks Staedtler spec.kleuren

€ 15,00

Aluminium liniaal 30 cm Staedtler met inktrand

€ 4,15

Geodriehoek 16 cm plastic

€ 0,60

Cutter toestelmesje

€ 1,80

Markeerstift Civo geel

€ 0,60

Oordopjes JVC HA-F10C zwart

€ 7.00

Inzetpasser Rotring compact universeel

€ 6,25

Lijmstift CIVO 21 gram

€ 0,85

Potlood Koh-I-Noor 3B

€ 0,45

Potlood Koh-I-Noor 2H

€ 0,45

Potlood Koh-I-Noor HB

€ 0,45

Potloodslijper metaal enkel
Presentatiemap A3 20 vaste tassen zwart
Rekenmachine Casio FX82-EX worden

€ 0,60
€ 23,00
€ 16,95

2x Ringband Esselte 23 rings A4 25mm zwart

€ 7,45

Staedtler pigmentliner 0,3 zwart

€ 2,25

Staedtler pigmentliner 0,5 zwart

€ 2,25

Schaar 170 mm softgrip

€ 2,15

2x Showtas A4 23-gts 0,08mm pk 25 stuks

€ 3,00

15x Snelhechtermapje zwart

€ 3,95

2x set tabbladen 23 gts 10 delig karton

€ 1,60

USB memorystick 16GB

€ 8.00

Van Dale pocketwoordenboek Nederlands

€ 9,99

Van Dale pocketwoordenboek Eng/Ned

€ 10,99

Van Dale pocketwoordenboek Ned/Engels

€ 10,99

2 x Cahier A4 40 blad ruit 10x10mm

€ 1.20

Viltstiften Visa dun etui a 12 stuks

€ 3.75

Schneider 130 permanent marker 1-3 MM zwart

€ 0,85

Doezelaar nr.2 6 mm dik

€ 0.45

Verzendkosten

€8.00

