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BELANGRIJKE DATA
02 september:
Start schooljaar 2019-2020

Even voorstellen…
In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar stel ik me graag aan u voor:
Per 1 september ben ik de nieuwe directeur van basisschool het Noorderlicht. Mijn naam is
Antoine Rossewij. Vrijwel mijn hele leven woon ik in Ulft.
Sinds 1992 werk ik in het basisonderwijs, waarvan 11 jaar als
groepsleerkracht. Nu begin ik aan mijn 16e jaar als directeur.
Herman en ik hebben een aantal keren bij elkaar gezeten om
alles door te nemen. Ik wil hem bedanken voor zijn inzet en
directeurschap op onze school. Hij heeft er mede voor
gezorgd dat de trein rijdt en dat deze school volop in
beweging is. Ik stap nu in om de beweging voort te zetten.
In de afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met het team
en hebben we de eerste activiteiten voor het nieuwe schooljaar voorbereid. We gaan
beginnen! U leest hieronder hoe we aanstaande maandag het schooljaar openen.
U gaat me ongetwijfeld zien of spreken op de speelplaats of in de buurt of school. Want ik
vind het belangrijk dat u weet wie ik ben zodat we elkaar in de toekomst makkelijk kunnen
vinden. Ik ben in principe iedere dag op het Noorderlicht.
Ik hoop op een mooi begin van dit nieuwe schooljaar en wens u en uw kinderen een goede
tijd toe op het Noorderlicht!

Eerste schooldag
Na een lange, zonnige vakantie gaan maandag de schooldeuren weer open.
Op de eerste dag gaan we allemaal door de hoofdingang naar binnen. Dus niet door de zijdeur.
Dit moet natuurlijk veilig gebeuren.
De groepsleerkrachten staan om 8.15 uur buiten met de kaart van hun groep. De kinderen
verzamelen bij hun groepsleerkracht op het plein. Ouders wachten bij hun kinderen.
Groepen 1-2 , 3 , 4 , 4-5 verzamelen op het kleuterplein, de groepen 8 bij de fietsen bij de
voordeur en de groepen 5 ,6 , 6-7 , 7 op het bovenbouwplein.
Om 8.20 uur gaat de schoolbel en ‘ springen’ alle kinderen het schooljaar in, groep voor
groep. We beginnen met de kleuters, dan groep 3, enzovoort.
U mag de eerste dag mee naar binnen om uw kind te begeleiden naar de groep. Daarna is er
koffie/thee voor u in de hal beneden.

