Oldenzaal, juli 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Uw zoon/dochter is voor het nieuwe schooljaar ingeschreven in leerjaar 3, afdeling
HBR (horeca-bakkerij-recreatie).
Het dragen van Vakkleding met het logo van het Twents Carmel College is
verplicht.
De afdeling HBR heeft een leverancier uitgekozen die de kleding tegen een gunstige prijs
kan leveren.
Voor de kennismaking met de klas, de mentor en het passen van de kleding
wordt de leerling op donderdag 19 juli op school verwacht:
09.00 uur P3BH
09.00 uur P3KH

De firma Buurman uit Oldenzaal zal aanwezig zijn om de maat te nemen.
Men kan dan de juiste maat nemen en de bestelling opgeven, zodat de kleding bij de
aanvang van het schooljaar geleverd kan worden.
Voordelen van bovenstaand is :
- alle kleding is leverbaar via één leverancier
- kleding is op tijd aanwezig
- een scherpe aanschafprijs
- het verplichte logo staat op de vakkleding
Op de achterzijde vindt u een lijst met de kleding die aangeschaft moet worden.
De kosten voor dit totale kledingpakket zal ongeveer € 180,- zijn.
Voor serveren moeten er zwarte lage schoenen (geen gymschoenen/sneakers/uggs) en
voor de heren tevens zwarte sokken (geen enkelsokjes) aangeschaft worden.
Leerlingen mogen uiteraard ook gebruik maken van nette zwarte veiligheidsschoenen
De firma Buurman zorgt ervoor dat in de grotere kledingstukken de naam van de leerling
vermeld wordt.
Bedenk wel dat de kleding voor een tijdsperiode van 2 jaar aangeschaft moet worden, en
dat je gedurende die tijd zult groeien.
De kleding wordt in de eerste schoolweek, wanneer er betaald is, uitgereikt door de firma
Buurman.
Aflevering geschiedt uitsluitend tegen contante betaling of overmaking per bank vooraf.
Wij hopen U hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met dhr. G Nijhof, docent HBR.
Telnr. 0541-532333
Met een vriendelijke groet van het team HBR,
Z.O.Z.

Aan te schaffen kleding:
Voor keuken en
-

bakkerij.
Koksbroek
Koksbuis met logo
Baseball cap
Aanpakdoek (lichtblauw
Sloof (2 wit stuks 100 x
Veiligheidsschoenen

(zwart)
( wit )
(zwart)
geruit)
70 cm)
(zwart )

Voor het restaurant:
- Overhemd/blouse
(wit met lange mouw)
- Baristaschort met logo (zwart)
- Stropdas
(rood)
- Borduring van logo’s
- Zwarte schoenen (geen gymschoenen/sneakers/uggs) deze worden niet
geleverd door de firma Dirksen, maar dient u zelf aan te schaffen.
- Of gebruik maken van de eigen zwarte veiligheidsschoenen

