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Klussen bij de buren
Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen St Jansdal en Mijnschool en dat is onlangs met een contract
vastgelegd. Deze school voor prakti...
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Klussen bij de buren
Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen St Jansdal en Mijnschool en dat is onlangs met een
contract vastgelegd. Deze school voor praktijkonderwijs staat achter het

drimble.nl  7 jun. 2021 13:25

Mooie samenwerking tussen St Jansdal
Harderwijk - Tussen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Mijnschool is een mooie samenwerking ontstaan.
De school voor praktijkonderwijs staat achter het ziekenhuisterrein
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Mooie samenwerking tussen St Jansdal
HARDERWIJK - Tussen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Mijnschool is een mooie
samenwerking ontstaan. De school voor praktijkonderwijs staat achter het ziekenhuisterrein
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Mooie samenwerking tussen St Jansdal en Mijnschool
HARDERWIJK - Tussen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Mijnschool is een mooie samenwerking
ontstaan. De school voor praktijkonderwijs staat achter het ziekenhuisterrein

Ely Hackmann nijkerk.nieuws.nl  7 jun. 2021 10:28

Samenwerking St Jansdal en Mijnschool
HARDERWIJK – Er is een samenwerking ontstaan tussen St Jansdal en Mijnschool en dat is onlangs
met een contract vastgelegd. Deze school voor praktijkonderwijs staat achter het
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Samenwerking St Jansdal en Mijnschool, klussen bij de buren
Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen St Jansdal en Mijnschool en dat is onlangs met een
contract vastgelegd. Deze school voor praktijkonderwijs staat achter het
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Gewonde bij ongeval Plantage in Harderwijk
Bij een ongeval op het fietspad op de hoek van Westeinde-Plantage is zaterdagmiddag een vrouw
gewond geraakt. Het slachtoffer reed op haar scooter over het fietspad net voorbij
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