Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Geachte ouders/verzorgers,
De school bestelt de boeken voor uw zoon/dochter, dit om vergissingen te voorkomen.
Vmbo basis- en

De boeken worden door van Dijk boeken naar uw huisadres verzonden in de laatste week van de

kaderberoepsgerichte leerweg

vakantie of de eerste schoolweek.

Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO
Betuwestraat 29

Wij geven uw adres en emailadres door aan de boekenleverancier.
Mocht u in de tussentijd verhuisd zijn of een ander emailadres hebben gekregen dit graag doorge-

1079 PR Amsterdam

ven aan de administratie van school.

(020) 579 71 90

U kunt uw adres controleren in de Magsiterapp. Boven het rooster staan 3 streepjes, daarop druk-

www.hubertusberkhoff.nl

ken. Onder aan staat: mijn gegevens. Hierin kunt u het adres zien waar de boeken naar worden
verzonden. Dit is het adres van u in onze adminstratie.

Datum
02-07-2018

Op de website staan de gegevens rechtsboven achter de naam bij het tandwiel.
Als het adres niet klopt, dan kunt u dit laten veranderen bij de administratie uiterlijk 13 juli 2018.
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Ook kunt u de boeken verzekeren voor bepaalde schades. De voorwaarden staan op onze website bij tabblad ouders. U bent vrij om deze verzekering te nemen. Kosten bedragen € 7,95 als u
dat wel wilt. U krijgt hier over een factuur van van Dijk.
Wilt u wel gebruik maken van deze verzekering, dan een bevestigingsmailtje voor 13 juli a.s. naar
k.buskermolen@hubertusberkhoff.vova.nl.
Graag onder vermelding van naam, klas en de zin: ja ik wil een verzekering.
Als u hierover geen mail terugstuurt gaan we er dus van uit dat u geen gebruik wilt maken van
deze verzekering. Aanmelding na deze datum is niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,
J.C.Bregman
R. Ruijzenaars
Teamleiders Onderbouw Hubertus & Berkhoff
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

"De Culinaire Vakschool"

