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Afdeling Haarzorg organiseert jaarlijkse kapselshow, maandag 4 juni om 14u in de
refter van KTA Wollemarkt, Wollemarkt 36 te Mechelen

KTA WOLLEMARKT SHOWT KAPSELS
Maandag 4 juni organiseert de afdeling Haarzorg van KTA Wollemarkt hun
jaarlijkse kapselshow. De show is, als geïntegreerde proef, een vast onderdeel
van de opleiding. De leerlingen van het 7de jaar Haarstilist kozen voor
spectaculaire relookings. De leerlingen van het 6de jaar kozen voor het thema
‘Bride Wars’. “De zesdejaars werpen al hun talenten en vaardigheden in de
strijd om het meest creatieve bruidskapsel te creëren”, zegt Ann Cobbaert,
directeur van KTA Wollemarkt.

Voor de journalisten:
De kapselshow begint om 14u en gaat door in de refter van de school. Al om 13u zijn
de modellen geknipt en gestyled en is er gelegenheid om een groepsfoto te nemen.
Na de show wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje in ons
restaurant “Het Groen Waterke”.

KTA Wollemarkt is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van
Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

