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Agenda 

 
Do. 06-04 

 
Schoolfotograaf 

 

 

 
Schoolfotograaf 
Aanstaande donderdag komt de schoolfotograaf 
weer op school. Er worden van iedere leerling 
een portretfoto en een paar foto’s in 
verschillende poses gemaakt. De kleur van de 
achtergrond is wit. Ook wordt er uiteraard een 
groepsfoto met alle leerlingen uit de klas 
gemaakt. 
 

 
 
Dit jaar geven wij u de mogelijkheid om uw kind 
met zijn/haar broertjes en zusjes te laten 
fotograferen. Dit gebeurt volgens een schema na 
15.30 uur. Dit schema hebben wij voor de 
zekerheid nogmaals bijgevoegd. Omdat dit de 
eerste keer is dat wij u deze mogelijkheid 
bieden, kunnen wij niet garanderen dat het 
tijdschema helemaal klopt. Wij hebben, in 
overleg met de fotograaf, geprobeerd om een 
reëel schema te maken. Mocht dit toch niet 
helemaal kloppen dan vragen wij uw begrip 
hiervoor. 
 
 

 
Musical eindbouw 
Net als vorig schooljaar zet ook dit jaar Anouk van 
“Lef op de planken” zich in om met de kinderen 
van de eindbouwgroepen een musical in elkaar te 
draaien. Wij zijn erg blij met haar werk. Anouk 
geeft zelf ook lessen in zang, dans en theater. 
Juist als kinderen het graag willen, maar 
misschien niet zo goed durven, ben je bij haar aan 
het juiste adres. Kijk eens op haar website: 
http://www.lefopdeplanken.nl/ of bel haar voor 
informatie op nummer: 06-38110762. 
 
Batterijen en cartridges 
Vorige week is onze bak voor lege cartridges weer 
geleegd. Hiervoor krijgen wij geld op onze 
rekening gestort. Dit kunnen wij dus heel goed 
gebruiken!! Wilt u weer aan ons denken als u 
lege cartridges heeft?? Ze kunnen bij de 
administratie worden ingeleverd. 

 
Ook verzamelen wij lege batterijen.  Hiervoor 
krijgen wij waardepunten waarmee wij bij onze 
schoolleverancier spullen kunnen bestellen.  
Fijn als u aan ons denkt! 
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