veel pluimen …
sterke vleugels

Beste ouders,
Vorig schooljaar hebben we foto Koch de kans gegeven om hun werking uit te testen op onze
school. Gezien dit alles vlot verlopen is, willen we dit gerust herhalen.
Alles zal online aangeboden worden zonder aankoopverplichting. Een bijkomend voordeel is
dat zolang de kinderen hier op school zitten de foto’s beschikbaar blijven. M.a.w. u koopt
(indien u dit wenst) de foto’s wanneer u wil ( onmiddellijk, over twee maanden, volgend
schooljaar …), afhankelijk van het moment dat het u financieel uitkomt. Je kan vanuit uw
huiskamer dus alles zelf regelen.
Als de foto’s online staan krijgt u nog een brief met meer info over de werking.
Hieronder vindt u de aanbevelingen van de schoolfotograaf zelf.

Beste ouders/verzorgers,
Zoals met uw school afgesproken komen wij op vrijdag 9 maart schoolfoto’s
maken van uw kind(eren).
Naast de portretfoto maken wij ook een actiefoto. Hierbij mogen de kinderen
een vrije houding aannemen. Uiteraard zullen onze fotografen ze hierbij
begeleiden om zo spontaan en eigen mogelijk te poseren.
Graag vragen wij uw medewerking door;
•
•

Uw kind(eren) geen fluorescerende kledij te laten dragen
Eventueel een haarborstel/kam mee te geven
(vanwege hygiëne mogen wij geen borstel/kam voorzien
of haren fatsoeneren)

Wij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) een leuk fotomoment te bezorgen!

Met vriendelijke groet,
Team SchoolFoto Koch

“Jij blijft proberen, ook al lukt het niet
onm iddellijk!”

In 2018 is de Jeugdboekenmaand nieuwsgieriger dan ooit.
Onder het thema Wetenschap en techniek wil ze weten hoe
de wereld in elkaar zit, hoe de dingen werken en wie wat
waar wanneer en hoe uitgevonden heeft. Geen vraag te gek,
geen onderzoek te groot! Alle informatie over de nationale
actie kan hier worden gevonden
www.jeugdboekenmaand.be
De kleuters van de 3de kleuterklas van juf Rit zullen met Roza
Rozeur, ingenieur de wereld van de wetenschap verkennen, en dit op woensdag 14 maart.

In bijlage een boekje vol kampen 2018! Deze vinden ook plaats op onze school (blz 25 en blz 27).
Interesse? Dan kan u een korting krijgen van €10 per inschrijving.
Vul volgende kortingscode in: SZEV2018 , en dit voor tot inschrijvingen tot 31/3/2018.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts

