Amsterdam, 11 april 2019
Betreft: dineravond voor de C3E, C3F
Geachte ouders en verzorgers,
Het gehele schooljaar draaien wij op school met de leerlingen van klas 3
alle lunches op school. Dat is een prima voorbereiding op hun
praktijkexamen in mei. Alle vierde klassen draaien op dinsdag, woensdag
en de donderdagavond de drie diners.
In mei beginnen de examens voor onze vierde klassen. Een spannende
periode breekt aan. Doordat de vierde klas examen heeft en daarna zullen
stoppen met de lessen, zullen de derde klassen opnieuw worden
ingedeeld om de lunches en diners te verzorgen in het restaurant. Er
volgt dan ook, na de meivakantie, een vernieuwd rooster voor alle derde
klassen. In eerste instantie hadden wij de gedachte dat de derde klas
leerlingen in de laatste vijf weken hun gekozen keuzedelen van de vierde
jaar zouden kunnen draaien. Echter, alle klassen zouden dan voor de
laatste vijf weken door elkaar gaan, dat vinden wij voor de
groepsdynamiek geen goed idee. Zoals we in het begin hebben gedraaid
met de derde klassen, zo zal het ook eindigen.
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag wordt er een lunch
verzorgd door de derde klassen. Op woensdag en donderdagavond
hebben wij de diners die gedraaid gaan worden door klas C3E (donderdag),
C3F (woensdag).
Het diner begint voor de leerlingen om 14.20 uur en eindigt maximaal om
20.30 uur. De leerling staat uiterlijk om 20.45 uur weer buiten. De
volgende dag beginnen de leerlingen van de C3E, C3F het derde lesuur.
(zie magister)
Vindt u het leuk om met uw gezin of vrienden een keer te komen eten op
woensdag of donderdagavond waar uw zoon/dochter kookt of serveert?
Dan kunt u reserveren via de receptie van de school, bellen met 0205797190 of mailen naar restaurant@hubertusberkhoff.vova.nl.
Vriendelijke groeten,
G.S. Bosch
Teamleider Praktijk
Hubertus & Berkhoff
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