
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 3T 
 
 
 
Betreft : Horecadag Putten 
 
 
 
Putten, 7 juni 2022 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
In verschillende sectoren is er op dit moment veel werkgelegenheid. Dit geld ook 

voor de Horeca. Daarom willen wij onze leerlingen kennis laten maken met de 

Horeca. 

Vanuit de plaatselijke horeca is er contact gelegd met Groevenbeek locatie Putten en 
willen wij leerlingen in contact brengen met deze branche. In samenwerking met 5 
horeca bedrijven uit Putten hebben wij een belevingstour in Putten opgezet. 
De leerlingen worden in groepjes ingedeeld en gaan op deze dag langs de 
verschillende bedrijven. 
 
Ook uw kind zit in één van deze klassen en zal aan deze excursie deelnemen. Deze 

excursie zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni. 

 
Belangrijk om te weten 

 Om 9.25 uur starten de leerlingen bij de Huifkar (Kerkstraat 67) in Putten  

 De leerlingen moeten op de fiets komen, omdat ze zich verplaatsen met de 
fiets langs 5 verschillende bedrijven 

 Om ongeveer 14.30 uur zijn de leerlingen klaar  

 De leerlingen hoeven geen lunchpakket mee te nemen 

 

Deelname verplicht 

De deelname aan deze dag is verplicht. 

 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

Ermelo: Paul Krugerweg 44-50   Postbus 210, 3850 AE Ermelo   Website: www.groevenbeek.nl 
 

Putten: Korenlaan 1   Telefoon: 0341 - 27 49 50    E-mail: info@groevenbeek.nl 



Kosten 

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. 

Ziekmelden 

Ouders van leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen de gewone wijze 

van ziekmelden, nl. via de website. 

Eigen risico 

School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van leerlingen. 

Heeft u vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de vakdocent. 

Dit is mogelijk via het volgende mailadres: bmostert@groevenbeek.nl 

 

Wij kijken uit naar een gezellige en leerzame dag! 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
A.T. Wieman   Teamleider TLplus   
 
 
 


