Mail: 21.5.2021 aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit leerjaar 2

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2,
Gisteren heeft uw zoon of dochter de serveerkleding voor het nieuwe schooljaar doorgepast.
Na het passen heeft uw zoon of dochter een brief meegekregen (zie bijlage), op deze brief
vindt u de maten die nodig zijn om via www.schoolplaza.info de kleding te bestellen.
Even voor u de volgende aandachtspunten:
•

•

•

•
•
•

•

Mocht uw zoon of dochter de brief zijn kwijt geraakt dan kunt u hem of haar vragen
of er een foto van het formulier is gemaakt. De leerlingen die gisteren een
telefoon bij zich hadden, hebben dit namelijk wel gedaan. Mocht dit niet het geval
zijn dan kunt u contact opnemen met het kledingbedrijf. Deze hebben ook een kopie
van het pasformulier met de maten van uw zoon of dochter.
Uw zoon of dochter zit volgend jaar in een examenklas, vandaar dat het belangrijk is
dat u het pakket zo spoedig mogelijk besteld. Zo kan hij of zij aan het begin van het
schooljaar actief meedoen tijdens de les serveren.
U kunt de kleding bestellen met een telefoon, tablet of computer
via www.schoolplaza.info. Bent u niet in de gelegenheid om digitaal te bestellen?
Dan kunt u de bestelling ook in de winkel doen. Mocht u dit willen, neem dan van
tevoren even contact op met het kledingbedrijf. U vindt de gegevens onder aan deze
mail.
Voor meer informatie over het bestellen van de kleding, kunt u terecht op onze
site: https://www.hubertusberkhoff.nl/ouders/vakkleding-bestellen
Mocht bij het bestellen van de kleding een artikel tweedehands beschikbaar zijn dan
wordt dit getoond bij het betreffende kledingstuk tijdens het bestellen.
Mocht het, door verschillende omstandigheden, niet lukken om het financieel voor
elkaar te krijgen om de kleding te kopen, dan is er vanuit de gemeente Amsterdam
ook nog hulp beschikbaar. U kunt informatie hierover vinden onder deze link:
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/
Is het niet gelukt om gisteren aanwezig te zijn bij het doorpassen van de kleding, dan
kunt u hiervoor terecht bij het kledingbedrijf:

JB-bedrijfskleding / Determeyer
Verrijn Stuartweg 1L
1112 AW Diemen
amsterdam@jb-bedrijfskleding.nl
Dit kan tijdens de openingstijden:
• Maandag
op afspraak
• Dinsdag t/m vrijdag
10:00 tot 17:00

Als de kleding is besteld zal deze worden bezorgd op het door u aangegeven adres.

Voor verdere vragen of opmerkingen over dit onderwerp, verwijs ik u door naar het
kledingbedrijf:
020-6761333 of amsterdam@jb-bedrijfskleding.nl
Met vriendelijke groet,
Martine Ooteman
m.ooteman2@hubertusberkhoff.vova.nl
Docent Gastheer/vrouwschap
Hubertus en Berkhoff de Culinaire Vakschool
Betuwestraat 29
1079 PR AMSTERDAM

