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Agenda
datum

activiteit

ma 25 apr

Schoolfotograaf

wo 27 apr

Koningsdag; leerlingen vrij

vr 29 apr

Meivakantie start 14:15 uur

di 10 mei

Oud papier

do 12 mei

Groep 7 Beelden maken in het Vlechtmuseum

do 26 mei

Hemelvaartsdag; leerlingen vrij

vr 27 mei

Margedag; leerlingen vrij

Nieuwe leerlingen
Vanaf maandag hebben we 5 nieuwe leerlingen op school. Het gaat om Kira, Liza,
Danya, Zlata en Vinõla.
We wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse van 17 t/m 20 mei gehouden. We lopen alleen met de
groepen 3 t/m 8. ( de kleuters lopen dus niet)
De groepen 3 t/m 5 lopen 5 km, groep 6 mag naar keuze 5 of 10 km lopen en de groepen
7 en 8 lopen 10 km.

U kunt uw kind uiterlijk donderdag 28 april via school aanmelden. Dit doet u door € 5,00 in een gesloten enveloppe in
te leveren bij de leerkracht. Op de enveloppe schrijft u de naam van de leerling, in welke groep hij/zij zit en welke
medaille we voor hem/haar moeten bestellen. (De hoeveelste keer is het dat uw zoon/dochter mee loopt?)

Schoolfotograaf
Foto Koch komt op maandag 25 april schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt
via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u
bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de
fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek
inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u
klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé
meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste
moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest
vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
De globale planning is als volgt:
Dagdeel

Onderdeel

ochtend

individuele portretfoto's in het speellokaal

middag

groepsfoto's (liefst buiten)

vanaf 13:30

broertje/zusje foto's van kinderen die op de
Vensterschool zitten

vanaf 14:15 (tot ca. 15:00)

Mogelijkheid voor broertje/zusje foto's met nog niet
schoolgaande kinderen.

Schoolfruit
Deze week was het de laatste week dat we gratis schoolfruit hebben ontvangen vanuit het EU-Schoolfruit-project.
Voor de leveringen van schoolfruit zijn we afhankelijk van wat het aan ons gekoppelde fruitbedrijf ons levert.
We zijn van mening dat er dit schooljaar weinig variatie zat in het fruit. Dat hebben we ook terug gekoppeld.
De leverancier gaf aan dat het vanwege hoge prijzen lastig was om andere soorten aan te bieden.
Desondanks hopen we volgend schooljaar weer gewoon ingeloot te worden.
We willen u verzoeken om ook de rest van dit schooljaar fruit mee te geven vanuit huis.
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