
                                                                                                     Berkel en Rodenrijs,     2-9-2019 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 

Op basisschool Het Baken worden op maandag 23, woensdag 25 en vrijdag 27 september 2019 de schoolfoto’s 

gemaakt door Nieuwe Schoolfoto! Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of 

www.facebook.com/nieuweschoolfoto. 

Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt en dit is ingepland onder schooltijd. 

De kinderen gaan hierbij speels en in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. 

Lees tips voor de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto via deze link: 

www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag. 

Na schooltijd is er op woensdag 25 september mogelijkheid om broertjes en zusjes die niet op Het Baken zitten toch 

met elkaar op de foto te zetten! De inschrijflijsten hiervoor zullen woensdag 4, donderdag 5, vrijdag 6 en maandag 9 

september van 8:15 uur tot ongeveer 9 uur in Hal A aanwezig zijn. 

U kunt dan inschrijven op één van de plekjes die nog open staan. Er zijn blokken van een kwartier en per blok 

kunnen 8 gezinnen zich inschrijven. Het is voor de fotograaf van belang dat ze in één keer door kunnen met foto’s 

maken. Het is dus de bedoeling dat de lijsten op volgorde worden gevuld en er geen plekken worden overgeslagen. 

Mocht u later met iemand van tijdstip willen ruilen, dan is dat aan u dat zelf onderling te regelen. De ingevulde 

lijsten zullen we vanaf woensdag 11 september in Hal A ophangen om dit indien nodig te kunnen inzien. Graag 

daarop de onderling afgesproken wijzigingen aanbrengen. (Er zijn genoeg plekken voor alle gezinnen.) 

Let op! Dit geldt dus alleen voor gezinnen die op de foto willen met oudere of jongere broertjes of zusjes die niet op 

het Baken zitten. De complete gezinnen die op het Baken zitten worden op woensdagochtend uit de klas gehaald en 

daar hoeft u dus niet voor in te schrijven. Heeft u geen behoefte aan een gezinsfoto en zitten uw kinderen wel 

allemaal op Het Baken, mail dan even naar mhulst@bshetbaken.nl. Dan halen we uw kinderen van de lijst af. 

Verder rest ons nog de vraag welke ouders zich één of meer van deze dagen beschikbaar willen stellen om een 

handje te helpen met het uit de klas halen van de kinderen, haren nog net even een juiste kant op kammen, of 

kruimels nog even wegpoetsen, etc. We hebben op maandag en vrijdag twee ouders per dag nodig, dat mogen 

eventueel ook meer ouders een dagdeel zijn. En op woensdagochtend vier ouders en in de middag drie. De fotograaf 

zet daar tegenover dat de ouders die helpen een leuke korting krijgen op de bestelde foto’s. Als u wilt helpen, stuur 

dan even een mailtje naar mhulst@bshetbaken.nl. Alvast dank! 

Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen de 

kinderen een inlegkaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. 

Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto: www.youtube.com/nieuweschoolfoto. 

Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit! 

Met vriendelijke groet, 

Nieuwe Schoolfoto en de schoolfotowerkgroep 
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