
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is bijna tijd voor de jaarlijkse schoolfoto. Alle kinderen zullen individueel gefotografeerd 

worden en er wordt een klassenfoto gemaakt. Ook is er de mogelijkheid voor een 

broertjes/zusjes foto. U leest hierover meer in deze brief. 

Indeling 

Maandag 6 september:  Madelief, Klaproos, Margriet, 4C, 5A, 5B, 8A en 8B 

Dinsdag 7 september:  Bosviool, Zonnebloem, 3A, 3B, 4B, 5C, 6B, 6C en 7B 

Woensdag 8 september:  Speelweide, Tulp, 3C, 4A, 6A, 7A 

Broertjes/zusje foto 

Ook dit jaar kunnen broertjes en zusjes na schooltijd samen gefotografeerd worden. 

Broertjes en zusjes die niet op de St Jozefschool zitten, zijn van harte welkom om mee op de 

foto te gaan. 

Deze foto’s worden genomen op woensdagmiddag  8 september vanaf 12:45 uur. 

Meld uw kinderen vóór vrijdag 3 september aan via stjozef.or@askoscholen.nl en vermeld 

hierbij de naam van uw kinderen en hun klas. Wij zullen een indeling maken. Mocht u nu 

echt op een bepaald tijdstip niet kunnen of komt heel de woensdagmiddag slecht uit, dan 

kunt u dit vermelden. Wij zullen u dan als alternatief een tijdstip voor maandag of dinsdag 

na school sturen. We kunnen helaas niet aan individuele wensen voldoen omdat dit jaar de 

inschrijving wederom via mail verloopt door de Corona maatregelen en vragen om uw 

begrip hiervoor.  

Tip van de schoolfotograaf 

Onze schoolfotograaf heeft aangegeven dat de achtergrond grijs is dus trek uw kinderen 

liever geen zwarte of witte kleding aan. Ook de schoenen zullen dit jaar weer op de foto te 

zien zijn.  

Tot slot 

U ontvangt binnen 2 à 3 weken na de schoolfotografie de inlogkaarten met daarop een 

persoonlijke code via de groepsleerkracht. De foto’s kunt u online bekijken, bestellen en 

betalen waarna de foto’s naar u thuis worden gestuurd.  

Wij kijken er naar uit om er samen met uw kinderen weer mooie foto’s van te maken! 

Namens de OR,  

Marrije, Christine, Yvonne en Maryse 
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