
 

Beste student van klas G3V2VR, G3V2YR, G3V2ZR, G3V3VR, G3V3YR, G3V3ZR, G4V2VR, 
G4V3PR, G4V3XR, G4V4XR, G4V4ZR, 
 
Jullie programma is te vinden in het rooster. Het rooster kun je vinden via de link onderaan de 
nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, 
Docenten Verzorgende en Verpleegkunde 
 

 

Beste student van klas G3V1VR en G3V1ZR, 

  

Van harte welkom op de introductiedag van jullie opleiding op D.V. dinsdag 23 augustus. We 
hebben het volgende programma voor jullie samengesteld. We verwachten jullie om 09:00 
uur in het lokaal volgens het rooster. Het rooster kun je vinden via de link onderaan de 
nieuwsbrief.  
 
09:00 uur Opening en welkom  
09:30 uur Kennismaking  
10:30 uur Rondleiding door de school en algemene info  
11:00 uur Pauze  
11:30 uur Vervolg algemene info en digitale check: doet alles het en werkt alles (neem je 
laptop mee)  
13.00 uur Afsluiting koffie/thee met iets lekkers bij ‘bij Lisa’ (op kosten van het Hoornbeeck)  
 
Hartelijke groet,  
Jullie SLB docent,  
 
G3V1ZR Christianne Slabbekoorn  
G3V1VR Marga Wouters 

https://applicatie.docufiller.nl/mailing/content/MjU0MjItam5jQGhvb3JuYmVlY2submw=/aHR0cHM6Ly9ob29ybmJlZWNrLnJvb3N0ZXJpbmZvLm5sL2luZGV4LnBocC9yb3R0ZXJkYW0=/a5827b


Beste toekomstige studenten van G4V3PR,  
 
Van harte welkom op de introductiedag van jullie opleiding op D.V. donderdag 25 augustus. 
We hebben het volgende programma voor jullie samengesteld. We verwachten jullie om 
09:00 in het lokaal volgens het rooster. Het rooster kun je vinden via de link onderaan de 
nieuwsbrief.  
9:00 uur Opening en welkom  
9:30 uur Kennismaking  
10:00 uur Rondleiding door de school door Jolanda en algemene info  
10:30 uur Intro door Bianca over nieuwe opleiding  
11:00 uur Pauze  
11:30 uur Speeddaten met 4P  
12:30 uur Gezamenlijke maaltijd 3P en 4P, lunch wordt verstrekt door school (luxe broodje 
sapje)  
13:00 uur Digitale check (doet en werkt alles, neem je laptop mee) 14:00 uur Afronding  
 
Hartelijke groet,  
Jullie SLB docent,  
 
Jolanda Modderkolk 
 

 
Beste toekomstige studenten van G4V3ZR,  
 
Van harte welkom op de introductiedag van jullie opleiding op D.V. dinsdag 23 augustus. We 
hebben het volgende programma voor jullie samengesteld. We verwachten jullie om 9:00 in 
het lokaal volgens het rooster. Het rooster kun je vinden via de link onderaan de nieuwsbrief. 
 
09.00-09.10 uur Ontvangst met koffie/thee  
09.10-09.20 uur Bijbellezen, gebed  
09.20-10.00 uur Kennismakingsspel  
10.00-10.30 uur Rondleiding door school  
10.30-12.30 uur Wandeling + activiteit Zuiderpark  
12.45-13.45 uur Lunch  
13.45-14.45 uur Praktische informatie over opleiding  
14.45-15.00 uur Afsluiting 
 
Hartelijke groet,  
Jullie SLB docent,  
 
Jacoline Le Poole 
 

 
Beste studenten van klas G4V4PR,  
 
Van harte welkom op de eerste dag van het nieuwe cursusjaar op D.V. donderdag 25 
augustus. We verwachten je om 09.00 uur in het lokaal volgens het rooster. Het rooster kun 
je vinden via de link onderaan de nieuwsbrief. 



 
09.00 uur Opening en welkom  
09.30 uur Kennismaking met Liesbeth en Marloes  
10.30 uur Informatie over leerjaar 4  
11.00 uur Pauze  
11.30 uur Speeddaten met 3P  
12.30 uur Gezamenlijke maaltijd 3P en 4P, lunch wordt verstrekt door school (luxe broodje + 
sapje)  
13.00 uur Professionele identiteit 13.45 uur Afronding  
 
Hartelijke groet,  
 
Bianca Schrijvers 
 

 
Let op: het is betaald parkeren in de wijk rond de school. Bij metrostation Slinge kun je gratis 
parkeren. Een metrohalte verder is Zuidplein, waar je uitstapt voor het Hoornbeeck College.  
 

 

 

 

   

 

https://applicatie.docufiller.nl/mailing/content/MjU0MjItam5jQGhvb3JuYmVlY2submw=/aHR0cHM6Ly9ob29ybmJlZWNrLnJvb3N0ZXJpbmZvLm5sL2luZGV4LnBocC9yb3R0ZXJkYW0=/a5827b

