Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 van het Hub van
Doornecollege
Deurne, januari 2019
Geachte ouders en verzorgers,
Op donderdag 17 januari 2019 is de jaarlijkse scholen- en beroepenmarkt.
Het bezoeken van de markt is verplicht voor de leerlingen van leerjaar 2 en leerjaar 3. Wij
nodigen u van harte uit om samen met uw kind(eren) de markt te bezoeken.
De markt start voor tweedejaars leerlingen om 18.30 uur
De derdejaars leerlingen zijn welkom vanaf 19.30 uur.
Sluiting: 20.30 uur.
In de plaza van onze school kunt u samen met uw kind(eren) koffie, thee of fris drinken.
De decanen van Het Hub van Doornecollege, het Alfrinkcollege en Peellandcollege zijn in de
plaza aanwezig. De leerlingen krijgen een boekje mee naar huis met informatie over de
markt. Daarnaast wordt het bezoek in leerjaar 2 voorbereid tijdens een les.
Leerlingen leveren bij binnenkomst een entreekaartje in. U kunt zonder entreebewijs naar
binnen. In het boekje staat een opsomming van scholen en opleidingen die aanwezig zijn
tijdens de markt. De opleidingen zijn ingedeeld in interessegebieden.
De interessegebieden zijn herkenbaar aan een kleur. Elke kleur heeft een eigen plek in het
gebouw.

Kleur-interessegebied
Techniek
Economische beroepen en dienstverlening
Zorg en welzijn
Sport, beveiliging en geüniformeerde
beroepen
Landbouw, dier, bloem, voeding, groene
leegomgeving
Media en vormgeven
Ambacht , Laboratorium en
gezondheidstechniek
Fashion en mode
Horeca, recreatie, vrije tijd, toerisme en
bakkerij

Plaats in het gebouw
Begane grond, techniekplein
Begane grond, OLC hbr en natuur en
ondernemen
Eerste verdieping, zorg en welzijnplein
Eerste verdieping OLC zorg en welzijn
Eerste verdieping, OLC kerngroep
Zuid
Begane grond lokaal 170

Eerste verdieping, OLC horeca,
bakkerij en recreatie

Tot ziens op 17 januari aanstaande.
Mocht u nog vragen hebben, stuur een mail naar HC_Decaan@ivo-deurne.nl
Met vriendelijke groeten,
Jan Jagers
Phil de vries
decanen Hub van Doornecollege

