
 
Kinderboekenweek 

Vandaag sluiten wij in de groepen de Kinderboekenweek af. We hebben in de klas gesproken over 

onze lievelingsboeken en gewerkt rond het thema ‘en toen…’ Ter afsluiting hebben wij de film van de 

modeshow bekeken waarin alle kinderen verkleed waren.  

 
Herfstvakantie en studiedag 
Vanmiddag start de herfstvakantie. De vakantie duurt van 12 t/m 19 oktober. Maandag 19 oktober 

hebben de kinderen ook vrij. Wij hebben dan een studiedag met het team. Dinsdag 20 oktober start 

school weer. 

 

Bestelkaarten schoolfoto’s 

Uw kind krijgt vandaag de bestelkaarten voor schoolfoto’s mee naar huis. Er is één bestelkaart per 

leerling voor de individuele foto, via deze link kunt u ook de groepsfoto’s bestellen. Daarnaast is er nog 

een aparte bestelkaart van de broertjes/zusjesfoto. Onderstaand vindt u informatie van de fotograaf. 

 

 

Informatie over de bestelkaartjes 
Ouders/verzorgers kunnen inloggen op http://www.fonseversfotografie.nl en op het kopje koffie 
klikken.  
 
Bestelkaartje kwijt? 
Ga dan naar: http://www.fonseversfotografie.nl/kaartje-kwijt  
Maak sowieso een foto van het kaartje! Bent u het kaartje kwijt, dan heeft u de foto nog met 
inlogcodes. 
 
Bestand via de mail 
Regelmatig komt het voor dat de ouders/verzorgers de gekochte bestanden ontvangen in hun 
spambox. Dit vanwege de onbekende server. Kijkt eerst in deze box voordat u de helpdesk gaat bellen. 
Heeft u vragen over u bestelling, bel of mail dan de helpdesk. 
http://www.fonseversfotografie.nl/contact  
 
Panorama groepsfoto’s. 13x 25 cm. ( indien van Toepassing) 
Google op ‘kaartenhouders’. Voor ideeën om de foto ergens leuk neer te zetten. 
 
Luizencontrole 
Na de herfstvakantie starten wij weer met de luizencontrole. De luizenouders zullen dit doen in het 
extra lokaal waarbij zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. De eerste controle vindt plaats op 
maandag 26 oktober.  
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Ventilatie in scholen 
In de bijlage is een informatiebrief van Sarkon toegevoegd over de ventilatie op de Sarkonscholen. Op 
onze school heeft zowel in het oude als in het later aangebouwde deel een steekproef plaatsgevonden 
in de groepen met de hoogste bezetting. Beide groepen hebben voldoende ventilatie. Meer informatie 
leest u in de bijlage. 
 
Nieuws van Humanitas 
Op de volgende pagina’s vindt u nieuws over de voorleesexpress van Humanitas. U kunt zich 
aanmelden als vrijwilliger of om gebruik te maken van het aanbod. 

 
 



 

  

 
 



 

 

 
 


