
 
Let op: aangepaste versie welke 26-08-2020 verstuurd is via mail en post 
 
 
 
Opleiding Fysisch Chemisch Analist en Allround Laborant 
 
 
Plaats/Datum    : Emmen, augustus 2020 
Onderwerp    : Eerste jaar Laboratoriumtechniek 
Kenmerk    : MKar/aoos 
Telefoon        : 088 188 3801 

 
 
 
 
Beste student,  
 
We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en nodigen je hierbij uit voor de start van de  
opleiding. Inmiddels is bekend hoe de introductieweek er uit komt te zien.  
  
In tegenstelling tot de uitnodigingsbrief die op de welkomstpagina van het Drenthe College  
staat verwachten wij jou op  
  
dinsdag 1 september om 09.00 uur  
  
We verzamelen in de kantine voor een welkomstwoord. Daarna wordt een voorlopige indeling  
van de groepen gemaakt en volgt er een rondleiding. Ook worden er foto’s gemaakt.  
  
Vergeet niet je laptop mee te nemen.  
  
We hanteren de richtlijnen van het RIVM, dus de 1,5 meter afstand. Het is aan jezelf of je  
daarnaast ook een mondkapje wil dragen.   
  
De activiteit voor woensdag 2 september is een wandeling rond de Grote Rietplas in Parc Sandur,  
Sandurdreef 5 te Emmen. Tijdens deze wandeling worden er watermonsters genomen.  
We verzamelen woensdag om 10.00 uur op de parkeerplaats van de Grote Rietplas.   
Het is de bedoeling dat je zelf voor een lunch zorgt en voor vervoer.  Mocht je met de bus komen  
dan is de dichtstbijzijnde halte Ericasestraat 15, Zuidbarge. De activiteiten eindigen om ca. 14.00   
uur.  
  
Meer informatie omtrent de activiteiten rond de Grote Rietplas en de invulling voor donderdag en 
vrijdag,  
3 en 4 september, ontvang je dinsdag op school.  
  
We zien je graag op dinsdag 1 september.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
M. Karsten 
Opleidingsmanager Techniek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opleiding DC: laboratoriumtechniek 

 

Beste leerling, 

 

Voor de opleiding het komende schooljaar bieden wij u de mogelijkheid om tegen een 

gereduceerd tarief een labjas en bril te kopen.  

De labjas kun je passen op de introductiebijeenkomst van 8 juli 

 

Om deze te bestellen dient u het bedrag vooraf te betalen o.v.v. uw gegevens 

(naam/opleiding/plaats van de school). 

Na ontvangst van de betaling sturen wij een orderbevestiging per mail. 

De uiterlijke betaaldatum is 1 augustus. 

De kleding wordt dan in de eerste schoolweek afgeleverd op school en zal tijdens één van de 

lessen uitgereikt worden. 

 

Heb je een vraag over deze brief of over je bestelling, mail dan naar 

verkoop.emmen@delftechniek.nl of bel: 

0591-564329 

 

Prijzen: 

Labjas (incl.D.C borduring) € 30,81 

Veiligheidsbril  €   8,36 

 

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening: 

Iban: NL35RABO0313085161 

Ten name van Groothandel Delftechniek 

 

Let op! 

Als referentie dient u het volgende aan te geven ; 

Naam leerling, naam opleiding, plaats van de school (VSW98, Emmen). 

( indien deze gegevens niet goed en of onduidelijk zijn kunnen wij niet overgaan tot een 

tijdige levering) 

 

Met vriendelijke groet en veel succes met de opleiding, 

 

Phileas Foggstraat 70 

7825 AL   EMMEN 

Tel:            0591-564329 

0591-564329 

www.delftechniek.nl 

verkoop.emmen@delftechniek.nl 
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Delftechniek  Emmen BV 

 

 
 


