Doe mee aan de Piëzo TalentenAcademie!
Na de kerstvakantie starten we met twee nieuwe onderwerpen:
• Op maandag ‘Techniek’
van 7 januari t/m 18 februari van 15.15 tot 17.15 uur (7 x in totaal)
Wat wordt de rol van robots in de toekomst? Gaan ze ons werk overnemen? We gaan het
onderzoeken tijdens de sector techniek. En uiteraard gaan we ook zelf heel praktisch aan de
slag met timmeren, robotbouw en nog veel meer!
• Op woensdag ‘Horeca’
van 9 januari t/m 20 februari van 14.15 tot 16.15 uur (7 x in totaal)
We gaan van alles leren over het werken in een Hotel, Restaurant en Café. Ook krijgen we
gastlessen van onder andere een kok en een diëtist. Ontmoet professionals uit het
werkveld en ga met ons mee op werkbezoek.
Je leert veel over beroepen, je ontmoet professionals en ontdekt waar je goed in bent.
Ben jij tussen de 9 en 14 jaar? Woon je in Palenstein of zit je in de wijk op school?
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de TalentenAcademie?
Meld je dan snel aan via de inschrijfstrook of via de mail!
Jocelyn Heidweiller, Projectleider TalentenAcademie Palenstein
jocelyn@stichtingpiezo.nl
079-8885550, 06-51948552
PiëzoCentrum Palenstein, Rakkersveld 253
Ik meld me aan voor:
❑ Techniek, maandag
❑ Horeca, woensdag
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
School:……………………………………………………………..Groep:………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer ouder/verzorger:……………………………………………………………………………………..…………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………...........................................…………………………
Ouder/verzorger geeft hierbij wel/niet* toestemming voor het opslaan en bewaren van de persoonsgegevens
van zijn/haar kind.
Bovengenoemd kind mag wel/niet* zelfstandig naar huis.
Beeldmateriaal waar bovengenoemd kind, opstaat mogen wel/niet* gebruikt worden voor promotiedoeleinden
Ouder/verzorger geeft hierbij wel/geen* toestemming dat zijn/haar kind onder begeleiding van Piëzo op de
fiets, met de auto, bus of het openbaar vervoer naar werkbezoeken gaat.
• Omcirkelen wat van toepassing is

Naam ouder/verzorger
………………………………………………..

Datum
…………………………………

Handtekening
……………………………………………

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij vragen u om toestemming te geven om uw persoonsgegevens op te
slaan en te bewaren. Wij zullen uw gegevens niet delen met anderen, tenzij u daarvoor (met een ander formulier) toestemming
heeft gegeven. Op www.stichtingpiezo.nl kunt u onze privacyverklaring vinden. Daarin staat welke gegevens wij opslaan en
waarom. U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens weer te verwijderen .

