Onderwerp: Eerste schooldag

Geachte ouders/verzorgers,
Vmbo basisberoepsgerichte-,
gemengde leerweg

Het nieuwe schooljaar komt eraan. Hierbij het schema van de eerste
schooldag.

Horeca, Toerisme, Brood &
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1A, 1B, 1C en 1D van

9.00 – 12.00 uur op school.

1E, 1F, 1G en 1H van 12.00 – 15.00 uur op school.
2e klas dinsdag 18 augustus 2020:
Alle 2e klassen 13.00 uur op school.
3e klas woensdag 19 augustus 2020:
3A, 3B, 3C en 3D 11.00 uur op school.
3E, 3F, 3G en 3H 14.00 uur op school.
4e klas donderdag 20 augustus 2020:
Keuzedeel koken 13.00 uur op school.
Keuzedeel gastheer/vrouw 13.30 uur op school.
Keuzedeel bakken/horeca breed 14.00 uur op school.
De leerlingen krijgen die dag hun lesrooster en maken kennis met hun mentor,
docenten en medeleerlingen. Aan de 1e, 3e en de zij-instromers klas 2 wordt
ook de kleding uitgedeeld (mits op tijd besteld). Wij stellen het zeer op prijs
wanneer u goed kennisneemt van de inhoud van de mini-schoolgids. Deze
krijgt u in de zomervakantie thuisgestuurd. De uitgebreide schoolgids vindt u
op de site www.hubertusberkhoff.nl. Speciale aandacht vragen wij voor de
schoolregels, vakantiedata en hetgeen vermeld staat over verlofdagen en
aansprakelijkheid.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Als het schooljaar enkele weken oud is, nodigen wij de ouders/verzorgers uit
voor een kennismakingsavond. Wij informeren u dan uitvoerig over de gang
van zaken op Hubertus & Berkhoff. U kunt dan alle vragen stellen die bij u in
de eerste weken zijn opgekomen.
Als school bestellen wij de boeken voor uw kind bij van Dijk. Ook geven wij
uw emailadres door voor de correspondentie ten aanzien van de bestelling.

De boeken worden in de laatste week voor de vakantie aan uw thuisadres dat
bij ons bekend is verzonden.
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Wilt u een verzekering voor de boeken afsluiten, dan kunt u dit zelf doorgeven
inde eerste week na de vakantie (Dit kan voor verlies en schade).
Wij wensen u en uw zoon/dochter een gezonde en fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff
R. Versteeg
Directeur

