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Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 29 mei is het zover, het eindexamenfeest voor de vierde klassen. Met deze
mail willen we nog een aantal zaken onder de aandacht brengen.
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Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

De kaartverkoop vind plaats op woensdag 15 mei, donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei
bij de administratie op school. Bij de administratie kunnen de leerlingen kaarten kopen á
€ 5,- .
Als uw zoon/dochter het leuk vindt om met bijzonder vervoer te komen, is dat mogelijk.
Wij verzoeken u dan om via de Europaboulevard en Gelrestraat (Dirk van de Broek) naast
de school aan te komen rijden. Ter hoogte van de Basic-fit zal de auto opgewacht
worden door iemand van school en één voor één worden doorgestuurd naar de rode
loper zodat iedere leerling zijn/haar 5 minutes of fame heeft. Als uw zoon/dochter niet
met bijzonder vervoer komt dan mag hij/zij ook via de rode loper naar binnen. De
aankomst zal vanaf 20:00 uur plaatsvinden en het feest zal rond 23:00 uur afgelopen zijn.

U als ouder bent ook van harte uitgenodigd om de aankomst mee te maken, u wordt wel
verzocht om achter de paaltjes van de rode loper te blijven. De rode loper is er voor de
leerlingen.
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Als u uw zoon/dochter 's avonds weer komt ophalen dan zal hij/zij niet via de hoofd
ingang naar buiten komen maar via de leveranciers ingang in de Gelrestraat. (Action/
Dirk v/d Broek)
We hopen op een heel mooi laatste feest van uw zoon/dochter op de Hubertus &
Berkhoff.
Met vriendelijke groet,
De organisatie

Bonny Hogendoorn
Docent lichamelijke opvoeding
Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam
tel: 020- 5797190
http://www.hubertusberkhoff.nl

