Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen
in klas 2 die hebben gekozen voor het profiel
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

datum
7 juni 2018
betreft
Werkkleding HBR
behandeld door
M. Köhler
kenmerk
O1718279
bijlagen
2

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon/dochter gaat volgend schooljaar op het Beroepencollege
praktijklessen volgen binnen het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie.
Daar heeft uw kind werkkleding voor nodig. Om ervoor te zorgen dat
we straks zo snel mogelijk kunnen beginnen met de praktijkvakken, willen we graag dat uw kind de benodigde schoolspullen aanschaft
vóórdat het nieuwe schooljaar start.
In de bijlage bij deze brief staat duidelijk aangegeven wat uw kind precies nodig heeft, met de specificaties daarbij. Wij raden u dringend af
om voor andere specificaties te kiezen; we hebben namelijk al vaak gezien dat goedkopere kleding uiteindelijk ‘duurkoop’ blijkt te zijn. Tevens
willen we graag eenheid creëren in de praktijklokalen, waardoor het van
belang is dat iedereen dezelfde kleding draagt.
Ons advies
Wij hebben alvast voorwerk voor u gedaan en verschillende leveranciers
vergeleken. Voor een compleet kledingpakket hebben wij een scherpe
deal weten te maken met de firma Olympus in Zwolle.
Passen en kijken | woensdag 27 juni | tussen 08.00 - 10.00 uur
Als je wat koopt, moet je vooraf wel kunnen zien wat je eigenlijk koopt
en moet je weten welke maat je moet bestellen. Wij organiseren op
woensdag 27 juni tussen 08.00 en 10.00 uur een pasbijeenkomst in lokaal B1.10. De leerlingen zijn dan bij ons in de les om de kleding te zien,
te voelen en te passen. Uiteraard bent u zelf ook welkom bij deze pasbijeenkomst.
Bestellen en betalen
Nadat alles is gepast en de exacte maten bekend zijn, kunt u het kledingpakket online bestellen en betalen. Het bedrijf Olympus geeft op
woensdag 27 juni inloggegevens mee waarmee u thuis het kledingpakket kunt bestellen.
Levering
Het kledingpakket zal aan het begin van het nieuwe schooljaar worden
bezorgd op school. De docent horeca zorgt ervoor dat uw zoon of
dochter tijdens één van de eerste lessen horeca het kledingpakket ont-
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vangt. Hierdoor weten wij precies of alle leerlingen het volledige kledingpakket ontvangen en voorkomen we onnodige verzendkosten.
Mocht uw zoon of dochter onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn tijdens
de pasdag op woensdag 27 juni of als u nog vragen heeft, neemt u dan
gerust contact met mij op (e mkohler@stadenesch.nl).
Met vriendelijke groet,

Marit Köhler,
docent Horeca, Bakkerij en Recreatie.
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Bijlage kledingpakket dames
Versie: 1 mei 2018
Aantal:

Omschrijving:

1

Dames luxe koksbroek
1
Dames koksbuis wit
1
Dames blouse wit
1
Haltersloof zwart
1
Koksmuts zwart
1
Veiligheidsschoenen
Totaal excl. btw en excl. maattoeslagen
Btw
Totaal incl. btw

Stuksprijs
(Excl. BTW)
€33,27
€17,27
€23,93
€9,13
€4,00
€24,95
€112,55
€23,63
€136,18

Bijlage kledingpakket heren
Versie: 1 mei 2018
Aantal:

Omschrijving:

1
Heren luxe koksbroek
1
Heren koksbuis wit
1
Heren overhemd
1
Haltersloof zwart
1
Koksmuts zwart
1
Veiligheidsschoenen
Totaal excl. btw en excl. maattoeslagen
Btw
Totaal incl. btw

Stuksprijs
(Excl. BTW)
€35,93
€14,60
€23,93
€9,13
€4,00
€24,95
€112,54
€23,63
€136,17
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