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Toch maar beginnen met Corona… 

Nu landelijk weer allerlei maatregelen worden aangetrokken blijven we natuurlijk proberen zoveel 
mogelijk contact met u te houden. Daarom zij we blij met de gesprekken die momenteel 
plaatsvinden, ondanks de beperking van één ouder per kind. 
 
Op de kalender blijven allerlei activiteiten “gewoon” staan, maar we houden u op de hoogte van 
aanpassingen. 
Zo zal bijvoorbeeld de keuveltentoonstelling anders worden georganiseerd dan andere jaren, zoals u 
zult begrijpen. 
Per activiteit bekijken wij de (on)mogelijkheden. 
 

 

 
 

Schoolfotograaf 

Op 5 oktober komt de schoolfotograaf.  
Hierbij een paar handige tips en tricks: 
 
Bovenkleding niet wit en te donker. Voor het beste resultaat op de foto adviseert de fotograaf geen 
effen wit of effen zwarte kleding aan te geven. Het contrast is dan te groot. Geadviseerd wordt 
kleurrijke kleding zoveel mogelijk in één kleur of met een klein motiefje 
 
Staarten, vlechten, bloemen en haarspelden: denk eraan dat een paardenstaart naar achteren niet 
zichtbaar is op de foto. U kunt deze het best beetje schuin naar links of rechts laten uitkomen. Dit 
geldt natuurlijk ook voor haarspelden, haarclips en eventuele bloemen in de haren. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Nieuwsbrief in de toekomst 
 
Met de introductie van Fiep bent u goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de school en meer 
specifiek vanuit de groep. Daarom zal in de toekomst de functie van de nieuwsbrief wellicht wat 
wijzigen. 
U bent nu in meer gevallen “real time” op de hoogte en dus zal de nieuwsbrief weinig meer 
toevoegen. 
Ik laat het graag aan mijn opvolger over hier verder invulling aan te geven: ik blijf het nog even oude 
stijl volhouden, tot het einde van dit kalenderjaar. 
 
Vacature nieuwe directeur 
 
De procedure is inmiddels gestart. Via de benoemingsadviescommissie zult u op de hoogte gehouden 
worden van relevante zaken. 

 

 
 

Parkeren. 

Bij onze school lijkt het parkeren aan de achterzijde een probleem. 
Vooral als het (bijna dreigt) een regendag te worden. 
Maar… 
 
Als u de vorige nieuwsbrief nog eens doorleest ziet u allerlei oplossingen! 
 

 
Belangrijke data: 
 
05 oktober:   Schoolfotograaf 
12 tot en met 16 oktober: Herfstvakantie 
23 oktober:   Leerlingraad 
30 oktober:   Sniptheater 1/2 a* 
02 november:   overlegmoment ouders, directie, interne begeleiding* 
06 november   Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
09 november:   Vergadering OR 
10 november:   Keuveltentoonstelling* 
* nadere informatie volgt. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op of rond 5 november, behalve als daartoe eerder aanleiding is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Schölzel 


