Beste lid van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Hiermee willen wij jou op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van de vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor andere leden ook interessant zijn laat het dan aan weten en nemen
het op in de volgende nieuwsbrief.
*

Op dinsdag 28 maart is de volgende bijeenkomst.
We gaan schilderen onder de naam "Chefs Art".
Deze middag / avond wordt georganiseerd door Lassche en keizer samen met Infodish.
Je kunt je nog aanmelden via de link info@twentse-aak.nl .
Indien je al aangemeld bent willen we je er nog even op wijzen dat je ZELF iets mee
moet nemen wat je wilt gaan schilderen.
Bijvoorbeeld een koksdoek, een pot of een pan, een mooi bord, fruit, groente, schaal enz.

*

Er hebben zich 3 personen aangemeld die willen gaan jureren op een VMBO school
op woensdag 26 april a.s.
Hartelijk dank voor de aanmelding.

*

Er komt regelmatig de vraag of er een vacature van de bedrijven van de leden op de
site gezet kan worden. DAT KAN VANAF NU!
Indien je een vacature hebt laat het dan weten via info@twentse-aak.nl
Er zijn wel een paar spelregels;

De advertentie aanleveren in een Word document.
De leden worden via de mail geïnformeerd van de plaatsing.
De advertentie wordt voor de duur van 4 weken geplaatst en wordt daarna
automatisch verwijderd.
Alleen een schriftelijke verlenging is éénmaal mogelijk via m.schraven@twentse-aak.nl .
Indien de vacature is vervuld graag zo spoedig mogelijk melden bij de
webmaster m.schraven@twentse-aak.nl

Er is reeds een vacature geplaatst, kijk op de site onder de knop VACATURES
via www.twentse-aak.nl

*

7 leden helpen mee op maandag 24 april in de keuken van het ROC te Almelo.
Deze dag wordt de winnaar van het Twentse Courant Lezersmenu bekend gemaakt.
Daarvan zal ook zeker een pagina groot artikel in de krant komen te staan.
De Twentse AAK alsmede de Alliantie Twents Gastheerschap hebben medewerking verleend.
Het belooft een grote promotie voor ons te worden. Wordt vervolgd.

*

Het bestuur van de Twentse AAK heeft een uitnodiging ontvangen van het ROC van Twente
voor een bijeenkomst van ondernemers van leerbedrijven die samen met het ROC van
gedachten gaan wisselen in het kader van de onderwijsvernieuwing.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 24 april van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Het motto van deze middag is;
Regionale afspraken maken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om de
mogelijkheid van het onderwijs en de wensen van het bedrijfsleven op elkaar af
te stemmen binnen het kader van onderwijsvernieuwing.
De ondernemers hebben hiervoor reeds een vooraankondiging ontvangen.
Indien jij onderwerpen hebt die daar ter tafel moeten komen of zaken waarover jij
vindt dat het de aandacht verdient laat het dan even weten via de mail info@twentse-aak.nl.
Competentie Gericht Leren (CGL),de Beroeps Competentie Profielen (BCP) en de kerntaken
zijn de sleutelwoorden.
Je kunt hiervoor ook contact opnemen met Gerard kooiker, hij naar alle waarschijnlijkheid
ons vertegenwoordigen.

