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Onderwerp

Uitnodiging
Geachte ouders/verzorgers,
Dit jaar verzorgen de leerlingen van de 3E een Engels diner ter
afsluiting van het derde jaar. Wij zouden het heel leuk vinden als u die
avond zou kunnen komen om bij het diner aanwezig te zijn.
De leerlingen gaan de avond in het Engels openen en u vertellen wat er
voor gerechten gemaakt zijn.
De kosten voor dit
1 consumptie.

Vmbo
Vmbo Hubertus &
Berkhoff ‘De Culinaire
Vakschool’ Horeca,
Bakkerij & Banket,
HUBERTUS & Berkhoff
VOvA
van Amsterdam
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam
Telefoon 020 5797190
www.hubertusberkhoff.nl

ENGELS DINER zijn € 15,00 per persoon incl.

Wilt u zo vriendelijk zijn om op de achterzijde, aan te geven of u kunt
komen en met hoeveel personen? Wij ontvangen u dan op
Donderdag 5 juli 2018 van 17.30 uur tot 19.30 uur in
het restaurant van de Hubertus & Berkhoff.
Met vriendelijke groet,

TTO team Hubertus
H. Bregman / R. Ruijzenaars
Teamleiders onder en bovenbouw
Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool.

Bi-Lingual Education
Based on Dutch and English

Naam ouders :………………………………………………………….komen met ………pers.
(maximaal 2 per leerling, vol is vol)
Naam Leerling :…………………………………………………………………………
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: Ja, wij zijn geïnteresseerd in het Engels diner die de leerlingen
van de 3E klas TTO voor ons gaan bereiden. Wij zijn op
donderdag 5 juli 2018 aanwezig van 17.30 uur tot 19.30
uur in het restaurant van de Hubertus & Berkhoff.
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: Nee, wij kunnen onmogelijk komen en wensen ouders en
leerlingen een smaakvol en gezellig Engels diner toe.

Dit formulier graag retourneren voor 28 juni 2018 bij de administratie. Mailen kunt u ook
naar, info@hubertusberkhoff.vova.nl
Bij voorbaat dank namens het TTO team Hubertus,

