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5 M&Ma sluit ondernemend schooljaar
af met aandeelhoudersvergadering
Ingestuurd door Sint-Augustinusinstituut Bree
De leerlingen van Much More A hebben
op vrijdag 25 mei hun werkjaar
afgesloten met een presentatie voor hun
aandeelhouders, familie, leraren en
directie van de school.

Goud, zilver en brons voor TISM op Vlaamse Houtproef

De onderneming bestond uit vier business units die elk een overzicht gegeven
hebben van hun activiteiten: een verkoopevent, een bedrijfsbezoek en een ‘ondernemer voor de klas’. De verkoop van worstenbroodjes, ambachtelijk gebak en ijs,
de Sinterklaasactie en de Valentijnsactie
waren een organisatie van Much More A.
Er werd een bezoek gebracht aan IKEA

Distribution Benelux, aan Greenyard
Prepared en aan Deusjevoo. Ze kregen
ook zes inspirerende CEO’s over de vloer.
De aandeelhouders mochten een dividend in ontvangst nemen van maar liefst
10 procent, zeker niet slecht! Daarnaast
wilden de leerlingen nog iets extra doen
voor het goede doel waarmee ze vorig jaar
hadden kennisgemaakt, namelijk De
Haag in Hamont-Achel, een buitenhuis
van St. Oda. Mevrouw Wildermans en
enkele gasten van De Haag kregen een
cheque van 250 euro. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor een educatieve
en leuke teambuilding.

Ingestuurd door Tism Bree
Op donderdag 19 april vond de zevende
editie van de Vlaamse houtproef plaats.
Deze proef is geen scholenwedstrijd. Het
beroep van houtbewerker promoten en
jongeren motiveren en stimuleren om in de
houtsector te blijven en zich verder te
verdiepen in de veelzijdigheden van het
vak is de doelstelling van deze proef.
TISM nam met 23 vierdejaars, leerlingen
van Hout en Houttechnieken, deel. De leerlingen werkten een volledige dag aan een

project dat ze die dag pas voorgeschoteld
kregen. Op donderdag 24 mei vond de Limburgse prijsuitreiking plaats in de nieuwe gebouwen van de confederatie bouw in Diepenbeek. Voor TSO waren er in totaal
vijf genomineerden. Onze school kaapte de
eerste drie prijzen weg. Rowan Hulsbosch
haalde het voor Erica Schuurman en Senne
Bongaerts. Voor BSO waren er in totaal 18
genomineerden. Robin Moonen werd eervol
vijfde, Martijn Goossens tiende, Sandro Salvaggio elfde en Enrique Muroni vijftiende.

TOTALE UITVERKOOP

Onze vestiging in Weert gaat sluiten!
Wegens sluiting op 24 juni 2018 gaat de hele collectie van
Juweliers van Sloun, Muntpassage 6 in Weert, Nederland
in de solden.

Grote collectie..........Hoge kortingen
Meer dan:

25-50% korting
100 briljant colliers in geel, wit en rosé goud
25-50% korting
50 briljant armbanden in geel, wit en rosé goud
25-50% korting
250 fantasiecolliers en armbanden in geel, wit en rosé goud	
50% korting
250 Parelcolliers, ringen en oorknoppen in Akoya en zoetwater
40-50% korting
250 paar gouden en briljant oorknoppen en creolen
25-50% korting
500 horloges van diverse (top)merken
25-70% korting
1500 sieraden in zilver van diverse merken
25-70% korting
600 gouden en briljanten ringen in geel, wit en rosé goud

Voor merken zie onze site:
www.vsloun.nl/opheffingsuitverkoop
Allerlaatste dag is
koopzondag 24 juni 2018.
Sla uw slag want op=op.

En …. Nog veel, veel meer.
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