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Eerste nieuwsbrief
Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van basisschool Het
Noorderlicht. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee
weken en bevat allerlei praktische informatie voor ouders,
berichten voor de kinderen en leuke nieuwtjes voor alle
geïnteresseerden.
Om papier te besparen en zo een bijdrage te leveren aan
het milieu wordt de nieuwsbrief digitaal verspreid. Op onze
website komen alle edities van de nieuwsbrief te staan,
zodat u ze altijd nog eens kunt lezen.

Agenda
Informatiedagen:
7 april om 15.00 uur
10 april om 15.00 uur
13 april om 19.00 uur
Eerste schooldag ‐ 16 augustus

Informatiedagen
Op 7, 10 en 13 april houdt Het Noorderlicht een drietal
bijeenkomsten om ouders en andere belangstellenden te
informeren over onze nieuwe school.
Deze informatiedagen worden gehouden op een
kindvriendelijke locatie:
Stadsboerderij ‘De Weidemolen’
aan de Burgemeester Middelberglaan 2.

Stadsboerderij ‘De Weidemolen

Nieuwbouw
Ons nieuwe schoolgebouw aan Spitsbergen gaat al echt
op een school lijken. Als je goed kijkt kan je al zien waar de
lokalen komen en waar we straks naar binnen en naar
buiten gaan. Ook de gymzaal staat al bijna helemaal.
Toch duurt het nog meer dan een jaar voordat de school
helemaal af is. Tot die tijd zijn alle kinderen van harte
welkom in het tijdelijke gebouw aan Tasmanië 141.
Vanaf de zomervakantie tot de opening van het nieuwe
gebouw zullen wij daar gehuisvest zijn.

Wist je datjes...
Dat het schoolplein erg mooi wordt.
Dat er een fietspad onder de school
door loopt.
Er een speelbos vlakbij de school
komt.
Dat we over 21 weken al beginnen

Website
NIEUW, NIEUW, NIEUW!

nog

154
dagen tot
de eerste schooldag
van Het Noorderlicht
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Heeft u vragen over deze
nieuwsbrief of wilt u hem graag
tweewekelijks ontvangen.
Laat het ons weten via:
INFO@HETNOORDERLICHT.UNICOZ.NL

Op hetnoorderlicht.unicoz.nl kunt u vanaf deze week
allerlei informatie vinden van en over Het Noorderlicht.
De site is nog in ontwikkeling en er zal nog een en ander
veranderen aan de vormgeving, maar de basis is er.
In de komende tijd zal de site gevuld worden met
praktische en leuke weetjes, documenten en
gebeurtenissen.
Op de website staan ook diverse artikelen die in de media
zijn verschenen over Het Noorderlicht.

Juffen en meesters
Een school zonder leerkrachten kan natuurlijk niet.
Daarom zijn wij druk op zoek naar kanjers van juffen en
meesters om straks het onderwijs op Het Noorderlicht te
verzorgen.
Er hebben meer dan 40 (!) mensen gereageerd op onze
advertentie. Komende week zullen er sollicitatie‐
gesprekken gevoerd worden met een aantal ervaren en
veelbelovende leerkrachten. Wij twijfelen er niet aan dat
de toekomstige Noorderlicht leerkrachten er tussen zitten.

