Start studiejaar 2022-2023 BOL leerjaar 1
juli 2022
Beste student,
Hierbij nodigen we je uit voor de start van je opleiding op:
Dinsdag 30 augustus van 9.00 – 12.00 uur
MBO Life Sciences, Jansoniusstraat 2a te Leeuwarden
Tijdens deze introductiedag krijg je o.a. een rondleiding door het gebouw, maak je verder kennis met
je coach en klasgenoten en je bespreekt het lesrooster dat op maandag 5 september in gaat.
Graag meenemen:
 Laptop
 ID bewijs (alleen voor studenten bij wie dit nog niet is gecheckt in het systeem)
 Inlogcodes
Op deze dag koop je ook je laboratoriumbenodigdheden. De kosten hiervan zijn € 33,75 en wanneer
je geen bril draagt, heb je ook een veiligheidsbril + etui nodig. Deze kost €21,25. Dit kun je die
dinsdag pinnen of contant betalen.
Bij deze brief sturen we ook informatie over school, de informatiefolder over de Lanceerweek op
Ameland en de boekenlijst. Kijk daar goed naar en schaf de boeken tijdig aan! Je vindt de boekenlijst
en andere informatie ook op onze website www.mbolifesciences.nl. Onder het kopje ‘start 2022’ in
het menu aan de linkerkant vind je hier tevens de laatste informatie, dus check deze site ook vlak
voor de start van het schooljaar.
Je kunt de boeken eventueel bestellen bij Studieboekhandel B.L. Mulder B.V. via de website
www.studieboekwinkel.nl. Daar vind je de boekenlijst online (Aeres MBO Nordwin aanklikken).
Bestellingen gedaan via de website kun je betalen via iDeal en thuis laten bezorgen. Je bent vrij om
de boeken elders te bestellen, eventueel 2e hands, let dan wel goed op ISBN nummers en welke druk
je koopt.
We wensen je een fijne vakantie en tot ziens op 30 augustus!
Met vriendelijke groet,
Namens de coaches leerjaar 1
MBO Life Sciences
Bijlage: boekenlijst leerjaar 1
Informatie systemen Friesland College
informatiefolder lanceerweek Ameland
informatie eisen aanschaf laptop

