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Schoolfotograaf
Op dinsdag 19 april komt schoolfotograaf
Kristel Reuvers van fotostudio Kristel uit Erica.
Hieronder wat belangrijke informatie en
enkele tips.
 Vanaf 8.15 uur stellen we
ouders/verzorgers in de gelegenheid
om een foto te laten maken met
broertjes/zusjes die nog niet op
school of op de voorschool zitten.
 Hiervoor kunt u zich vanaf maandag
inschrijven via SchouderCom.
 Op dinsdag 19 april kunt u dan met uw
kinderen plaatsnemen op de banken
in het speellokaal.
 Daarna komen alle kinderen van de
voorschool t/m groep 8 apart op de
foto. Ook broertjes/zusjes foto’s van
de kinderen die op school zitten
worden gemaakt.
 De achtergrond van de foto is groen
met goud. Het maakt niet uit welke
kleur kleding de kinderen dragen,
maar het liefst geen neon kleuren.
 Trek uw kind liever geen hemd aan
onder een t-shirt. Deze komt vaak dan
in de hals nog in het zicht.
 Vooral voor de jongste leerlingen is
het handig om deze dag geen
smeersels (zoals jam) op brood mee te
geven. Let ook op vruchtensap, want
dat lekt gemakkelijk.
 Het is mooi als het haar van de
meisjes strak is ingevlochten, maar op
de foto zie je alleen de voorkant van
het haar.

Chrysantenactie
De chrysanten zijn gisteren opgehaald en de
opbrengst is bekend. In totaal is er door beide
scholen in totaal €1450,- opgehaald. Dat is
een prachtig bedrag, dat we gaan reserveren
voor het nieuwe schoolplein. We willen
iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de
inzet en voor het bestellen van de bloemen.
Op De Meent heeft Julian van Oosten uit
groep 7 de meeste bloemen verkocht en op
De Runde Vajenn Over uit groep 1. Deze
kinderen krijgen een leuke verrassing!
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Goede vrijdag
Leerlingen vrij!
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