
 

 
Slagharen, 28-9-2021 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  

SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 4 okt a.s. en dinsdag 5 oktober a.s. komt de schoolfotograaf, Monique de Haas 

weer bij ons op school. 

(www.lasolva.nl en www.lasolvaschoolfotografie.nl) 

Op maandag start de fotograaf met groepsfoto’s maken van de broertjes en zusjes, die 

op school zitten, daarna worden van de kinderen van groep 1/2 tot en van groep 4 de 

individuele- en klassenfoto’s gemaakt. 

 

Vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om groepsfoto’s te laten maken met broertjes en zusjes die niet bij 

ons op school zitten. 

Daarvoor kunnen jullie je inschrijven via de link:  
https://www.supersaas.nl/schedule/lasolva/kwinkslag\ 
 
Op dinsdag 5 oktober komen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 aan de beurt. 
  

De fotograve werkt dit jaar met een antraciet achtergrond en adviseert fleurige kleding, omdat dat 
prachtig uitkomt. Tip rood! 
Uiteraard bent u vrij in deze keuze. 
Let op!  

• Fluorescerende kleding licht de kleur van het shirt op in het gezicht en is minder geschikt. 

• Gebruik liever geen crème of zonnebrandcrème in het gezicht, dit om een glimmend gezicht 
te voorkomen.  

• Dit jaar worden de kinderen op blote voeten gefotografeerd. 
De serie zal bestaan uit ongeveer 5 foto’s. Uit deze foto’s kan je dan een pakket kiezen. 
  
Na ongeveer een 1,5 week krijgen jullie een unieke inlogcode per kind en een gebruiksaanwijzing hoe 
de site waarop u de foto’s kunt bestellen werkt. 
Er is een verzendkostenvrije periode van 3 weken, in deze weken verzamelen wij de bestellingen en 
die worden dan na de verzendkostenvrije periode op school afgeleverd. 
Dit scheelt niet alleen in het bedrag maar zo weten we ook dat de foto’s goed aankomen. 
  

DIERENDAG 
Maandag 4 oktober mogen de kinderen een huisdier meenemen naar het schoolplein. 

Voor schooltijd (vanaf 8.20 uur) kunnen de dieren door alle kinderen op het schoolplein bewonderd 

worden. 

De kinderen mogen uiteraard ook hun knuffeldier meenemen naar school. En ja, die mogen ook me 

naar de klas. 

 

TRAKTATIES 
Er mag weer onverpakt getrakteerd worden. 
Ik zou u wel willen vragen om uw keuze van traktatie leuk, lekker en ook zo gezond mogelijk te 
houden, omdat wij hier op school “het Gezond eten en drinken beleid” volgen. 
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