Aan: De ouders/verzorgers van klas 2C

Betreft : Project de week van de smaak
Datum : 26 juni tot en met 30 juni.
Beste ouders/verzorgers,
Er is een verzoek gekomen van Cordaan of onze leerlingen iets kunnen betekenen voor
het project “de Week Van De Smaak”.
Dit project loopt van 26 juni tot en met 30 juni 2017.
Dit geldt niet voor de 3 leerlingen die interne stage lopen in deze week.
De leerlingen van klas 2C gaan voor dit project een traktatie gaan maken en deze uitdelen op een
locatie van Cordaan.
Het maken van de traktatie gebeurt in de praktijkles.
Op een ander dagdeel gaan de leerlingen naar een locatie van Cordaan, dit zal zijn op donderdag 29
juni 2017.
De leerlingen hebben op deze dag hun gehele vakkleding nodig, op de locatie is er
omkleedgelegenheid.
Als de leerlingen op de locatie komen wordt er eerst iets verteld over de locatie en wat precies de
bedoeling is.
Middels de traktatie komt er contact tussen ouderen en jongeren.
We hebben gemerkt in een soort van test project dat dit erg waardevol kan zijn voor onze leerlingen en
natuurlijk ook voor de ouderen.
Er komt namelijk een gesprek op gang waarbij onze leerlingen erg gewaardeerd worden.
De klas wordt verdeeld in een 2 groepen die onder begeleiding van een docent naar de locatie gaat,
Dit zijn de locaties het Hof van Sloten in Slotervaart en de Buitenhof in Buitenveldert.
De leerlingen gaan met het openbaar vervoer naar een locatie van Cordaan.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ervoor zorg wilt dragen dat uw zoon of dochter genoeg saldo
op zijn/haar OV Chipkaart heeft staan of dat uw zoon of dochter geld bij zich heeft voor een dagkaart.
Het project is rond 13.30 uur ’s middags afgelopen, daarna zijn de leerlingen vrij.
Het kan ook zijn dat de leerlingen wat eerder klaar zijn, maar we houden in ieder geval rekening met
13.30 uur.
Mocht het zo zijn dat u nog vragen heeft over deze brief, dan ben ik uiteraard beschikbaar om nadere
uitleg te geven.
Ook kunt u natuurlijk reageren via de mail.
Mijn telefoonnummer en e-mail staan onder aan de brief.
Met vriendelijke groeten,
Martin Postma
Stagecoördinator Hubertus en Berkhoff “de Lekkerste School van Nederland”.
Telefoon:
06-40111509
Email:
m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl

