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Agenda 
wo 1 t/m vr 10 september : kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
ma 6 t/m do 9 september : schoolfotograaf 
ma 13 september  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 14 september : 19.30 uur, informatieavond groepen 3 over lezen 
ma 20 september : excursie groep 5C 
di 21 september : excursie groep 5A 
ma 27 september : excursie roep 5B 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
 
 

De schoolfotograaf 
Inmiddels is het rooster gemaakt, zijn de hulpouders geïnformeerd, is 
de achtergrond gekozen en staat de fotograaf in de startblokken. Net 
als vorig jaar maakt de fotograaf van alle kinderen meerdere 
portretfoto's en van alle klassen een 'alternatieve' groepsfoto. In 
onderstaand schema staat de indeling.  
 
Maandag 6 september 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C, 7A, 7B, 7C  
Dinsdag 7 september  1D, 1E, 2A, 2B, 8A, 8B, 8C 
Woensdag 8 september Broers en zussen + 2C, 3A, 3B, 3C 
Donderdag 9 september 2D, 5A, 5B, 5C, 6A (1/2), 6A (1/2), 6B, 6C 
 

Voor de kledingkeuze 😁: 

Dit jaar is gekozen voor een lichtblauwe/gouden achtergrond. De kinderen zitten op een 
blauwe stoel. De broer/zus-foto heeft een witte achtergrond en de kinderen zitten op een grijze 
kist. 
 
We hebben al veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de broer/zus-foto. Mocht u uw 
kind(eren) nog niet hebben aangemeld: dit kan nog tot vrijdagochtend 3 september via de 
volgende link Opgeven broer/zus. Let op: de fotograaf maakt alleen foto's van de 
broers/zussen die hiervoor zijn aangemeld. 
 
Wij en de hulpouders hebben er weer zin in! 
Groet, Chantal en Martine, Oudervereniging De Kwikstaart 
 

Ingezonden berichten 
Van onze relaties in Uithoorn ontvingen wij de volgende informatie. 

• De nieuwsbrief van de Polderloop. 

• Een flyer van sportvereniging Omnia. 
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