
 

Voorbereiding schooljaar 

 

 

Info Schoolmarkt 

 

 Schoolboeken en cursussen : online bestellen bij Studieshop.be.  

Vanaf 20 juni : link opengesteld op website van de school www.tergroenepoorte.be.  

Levering thuis. 
 

 Praktijkmaterieel : enkel hotelafdeling vanaf het 3e jaar.  

Online bestellen vanaf 20 juni : link ‘praktijkmaterieel’ op www.tergroenepoorte.be  

Levering op school. 
 

 Schooluniform : verplicht te bestellen bij Textiel Destrooper (zie blad ‘kledij’ ). 

Levering op school. 
 

 Praktijkkledij : in een winkel naar keuze (zie afzonderlijke lijst). Dit voor de afdelingen  Bakkerij, 

Slagerij, Grootkeuken, Voedingstechnieken en Hotel (enkel keukenkledij). 
 

 Zaalkledij Hotel : verplicht te bestellen bij Textiel Destrooper (zie blad ‘kledij’ ). 

Levering op school. 
 

 Schoolgebonden artikelen : (koksmuts, sportkledij, rapportmapje, e.a.) :  

verkoopdagen op school in augustus (zie data hieronder).  

 

Data Schoolmarkt augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

woensdag 25 augustus  van 14.00u tot 16.00u en van 17.00u tot 19.00u 

donderdag 26 augustus van 17.00u tot 19.00u 

vrijdag 27 augustus  van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u 

zaterdag 28 augustus  doorlopend van 09.00u tot 13.00u 

 

Data pasdagen 2021 

 

 Pasdagen op school :  kunnen helaas niet doorgaan wegens de coronamaatregelen 

 

 Passen ter plaatse in de winkel na afspraak : online boeken op 

https://www.textieldestrooper.be/brugge/boek-hier-uw-afspraak-om-kledij-te-passen 

 

 Of telefonisch : 050 37 07 29 

 

Textiel Destrooper – Vossensteert 47 – 8310 Assebroek  

Openingsuren :  maandag :  14.00u – 18.30u 

 di tot vrij : 10.00u – 12.00u  en 14.00u – 18.30u 

 zaterdag : 10.00u – 12.00u  en 14.00u – 18.15u 

Zondag en maandagvoormiddag gesloten. Jaarlijks verlof : van 15 juli t.e.m. 31 juli 

Gesloten op 15 augustus 2021 

 

Data internaat : inrichten kamers 2021 
 

woensdag 25 augustus  doorlopend van 14.00u tot 18.30u 

zaterdag 28 augustus  doorlopend van 09.00u tot 12.30u 
 

Voor hen is de schoolmarkt op deze dagen voorzien. 

Bestelde pakketten zijn verplicht op te halen op een van onderstaande dagen. 

Zoniet, wordt een administratieve kost van 20 euro aangerekend, contant te 

betalen bij afhaling op het leerlingensecretariaat begin schooljaar. 
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