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Agenda 
 

02-09 19.30 uur  OR 

07-09  Schoolfotograaf 

09-09  Informatieavond 

13-09  Week van de gesprekken 

20-09 19.30 uur MR 

29-09 09.00 - 12.00 uur Open Ochtend 

 

De schoolfotograaf 

Dinsdag 7 september komt de schoolfotograaf. Ook dit jaar zal Foto Koch de foto's verzorgen. Door 

alle maatregelen is het ook dit jaar helaas niet mogelijk om een broertje/zusje-foto te maken met 

broers en/of zussen die niet op de Kleine Prins zitten.  

Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee 

opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind zal zich hier vertrouwd 

bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke 

leerling een eigen houding aan kan nemen. 

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 

de fotografiedag aangeven bij de stamgroepleider. Hij/zij informeert de fotograaf op de 

fotografiedag.  

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee weken 

ontvangt uw kind het inlogkaartje van de stamgroepleider. Op de inlogkaart vindt u een uniek 

inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een 

leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de 

groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 

Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 

Informatieavond 

Zoals u in de vorige Page heeft kunnen lezen, hebben we de keuze gemaakt de informatieavond 

online te houden. Vorig jaar hebben we vooraf filmpjes gemaakt, maar we hebben ervaren dat er 

dan weinig vragen van ouders komen. Door ouders in te laten bellen en een live-verbinding te 

realiseren, hopen we dat ouders hun vragen nu wel stellen. 

Zonnekoning en Supersterren: Groep 3-4 van 19.00 uur tot 19.30 uur 

Sterrenregen en Prinsplaneet: Groep 5-6 van 19.45 uur tot 20.15 uur 
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Melkweg en Maneschijn: Groep 7-8 van 20.30 uur tot 21.00 uur 
Dwergplaneet en Ruimteraketjes: Groep 1-2 van 20.30 uur tot 21.00 uur 

U ontvangt van de stamgroepleider via de mail een link. Met deze link kunt u op donderdagavond 

9 september inbellen. Een van de stamgroepleiders zal het woord nemen, de andere 

stamgroepleider zal de chat in de gaten houden, zodat we kunnen reageren op de vragen van 

ouders.  

 

Informatiepakket 

Aanstaande vrijdag ontvangt u via de mail de praktische groepsinformatie. Specifieke roosters zoals 

bijvoorbeeld de kringen krijgen de kinderen vrijdag op papier mee naar huis.  

 

Week van de gesprekken 

In de week van 13 september zijn de startgesprekken gepland. Deze zullen fysiek op school 

plaatsvinden. Wij willen u wel vragen niet al te vroeg aanwezig te zijn, zelf de anderhalve meter 

afstand in de gaten te houden en met niet te veel mensen naar school te komen. 

Vanaf morgen kunt u zich via Social Schools inschrijven de gesprekken. Van de stamgroepleider(s) 

van uw kind(eren) hoort u op welke moment de gesprekken voor de desbetreffende stamgroepen 

gepland zijn. Inschrijven kan tot maandag 6 september. 

 

Biebbus 

Morgen staat de biebbus er weer. Kinderen kunnen dan onder begeleiding hun boeken 

terugbrengen en boeken lenen. We moeten dan wel hun pasje meenemen. Ook is het handig als ze 

voor hun boeken een aparte tas mee nemen. 

  

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Zondag 19 september zal om 11 uur op feestelijke wijze het 100-jarig jubileum van de parochie 

worden gevierd. Voor de kinderen wordt er een speciale kinderwoorddienst georganiseerd.  

Omdat dit het St. Jozefjaar is, zullen we met elkaar over hem praten en knutselen. Wat weet je over 

St. Jozef? Zet deze datum alvast in jullie agenda, graag tot dan in de St. Antonius van Paduakerk! 
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