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Nieuwsbrief 8       29 mei 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Huwelijk  

Op 22 mei is juf Anna vd Leer getrouwd met Izaäk Smit.  
Door alle Corona maatregelen werd de dag iets anders als ze 
van te voren voor ogen hadden. We willen hen van harte feliciteren  
met hun huwelijk en wensen hen Gods zegen toe! 
 

  Schoolfotograaf 
Foto Koch komt op donderdag 4 juni de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde 
richtlijnen van het RIVM hebben zij, maar ook wij, extra voorzorgsmaatregelen genomen 
om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te 
kunnen waarborgen. De foto’s zullen daarom dit jaar in de gymzaal worden gemaakt zodat 
er voldoende afstand gehouden kan worden. Ook is er dan een ingang en een aparte 
uitgang zodat de kinderen elkaar onderweg niet tegen hoeven te komen. 
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er 
worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.  
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een 
stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.  
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan 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.  
 De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  
 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 groepscollage gratis! (zie voorbeeld) 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.  
 T I P van de schoolfotograaf:  
als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter 
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.  
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Ouderraadslid 
Aan het eind van dit schooljaar neemt onze voorzitter Geralda Hazeleger, afscheid van de 
ouderraad. We zoeken daarom een nieuw ouderraadslid.  
Iemand die voorzitter kan zijn heeft de voorkeur. 
U kunt zich opgeven bij meester Van Bronswijk of een ouderraadslid: Marianne de Boer, 
Helga Haverkamp, Hellen Brugge en Dico Mulder.  
  
Verkeersouders 
Ook bij de verkeersouders zijn er enkele ouders die afscheid nemen omdat hun kinderen 
van school af gaan.  
Wilt u helpen in deze werkgroep? U kunt zich aanmelden bij juf Roline Elbertsen. 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komende schooljaar. 
Studiedagen volgen nog. 
Vakanties: 

Herfstvakantie:  19 – 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:  21 december 2020 - 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:   22 – 26 februari 2021 
Paasvakantie:  2 – 5 april 2021 
Meivakantie:   26 april – 7 mei 2021 
Hemelvaartsvakantie: 13 en 14 mei 2021 
Pinkstervakantie  24 mei 2021 
Zomervakantie:  19 juli - 27 augustus 2021 

 

Verhuizing / kinderen 2 dagen vrij 
Het lijkt dan nu toch eindelijk te gaan gebeuren. Er is een definitief ontwerp van de 
school die binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeente. Dat betekent ook dat we 
afscheid moeten nemen van ons “oude gebouw”. 
Zoals de planning nu is, gaan we in de laatste schoolweek alle dozen inpakken. In de 
tweede week van de vakantie worden de dozen naar de noodlocatie gebracht. Het is dan 
de bedoeling dat in de laatste week van de vakantie alles in gereedheid wordt gebracht 

om na de vakantie daar te starten. De kinderen krijgen daarom vrij op 

de laatste donderdag en vrijdag voor de zomervakantie. 

In september zal het huidige gebouw waarschijnlijk gesloopt worden. De planning is dat in 
oktober de nieuwbouw zal starten. Dit zal duren tot het eind van het schooljaar.Op de 
volgende bladzijde van deze nieuwsbrief laten we wat foto’s zien van de laatste 
tekeningen. 
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Agenda: 
1 juni:  2e Pinksterdag, kinderen vrij 
4 juni:  schoolfotograaf 
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