
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.

De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 26 juni 2018, dit is tevens de laatste van het
schooljaar 2017-2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 22 juni 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Schoolfotograaf

BS De Grasspriet - Sprietpraat 22 mei 2018



SCHOOLFOTOGRAFIE 2018

Datum
Op donderdag 14 juni zal Geert Vaessen de schoolfotografie verzorgen.
 
Verzoek
Om van de schoolfotografie weer een mooie herinnering te maken, willen we alle ouders en/of
verzorgers vragen of de kinderen hun favoriete (en bovenal schone) kleding aan mogen doen. Zorg
ook voor schone voeten; zie toelichting werkwijze.

Mocht je kind pas in de middag gefotografeerd worden, en die dag overblijven, mag je uiteraard een
extra shirt o.i.d. meegeven.

Werkwijze
In lijn met vorig jaar zal er weer met een witte achtergrond en ondergrond gewerkt worden. Witte
kleding mag, maar zal minder "afsteken" op de witte ondergrond. Dit heeft dan ook niet de
voorkeur!
De kinderen zullen allen individueel op de foto gaan in een studio in de aula. Ze worden op blote
voeten gefotografeerd.

Daarnaast wordt er een klassenfoto gemaakt. Hiervoor worden de kinderen in groepjes van 4/5
kinderen gefotografeerd. Dit wordt later als een panorama foto gemonteerd tot 1 klassenfoto.

Verder zullen er broertjes- en/of zusjesfoto's gemaakt worden van broertjes/zusjes die op het
moment van de fotografie in groep 0 t/m 8 van de Grasspriet zitten.

 Bestellingen
- De foto's kunnen op de site van Geert Vaessen, door middel van een inlogcode, bekeken worden
   en bij hem in de winkel besteld worden. Deze code wordt ongeveer een week ná de fotografie
aan
   de ouders verstrekt. Hier krijgen jullie apart bericht over.
- De foto’s blijven ongeveer een maand op de site staan (let wel dat de zomervakantie start op 7
   juli!). Je kunt ze altijd daarna nog in de winkel bekijken. 
- De bestelling en betaling kan enkel in de winkel van Geert Vaessen gedaan worden.
- Er zullen meerdere portretfoto's en een eventuele broertjes- en/of zusjesfoto per kind gemaakt
   worden. Op die manier kun je zelf de mooiste foto's kiezen. Dit geldt niet voor de klassenfoto.
   Hier zal door Geert een keuze gemaakt worden welke foto gebruikt zal worden voor de montage.

De pakketprijs is € 10,- Hiervoor krijg je een portretfoto + kleine foto's + klassenfoto +



eventuele (gratis) broertjes- en/of zusjesfoto.

Bijbestellingen
- Een extra losse foto uit het pakket kost € 2,50
- Een digitaal bestand van 1 foto kost € 1,50.
   Het digitale bestand kan enkel voor deze prijs gekocht worden, indien het pakket wordt gekocht.
- In de winkel kan Geert ook vergrotingen of andere speciale wensen, zoals afdrukken op canvas,
   aluminium, hout, perspex e.d. met jullie bespreken.

Afwezigheid kinderen
Kinderen die onverhoopt deze dag niet aanwezig kunnen zijn, kunnen bij Geert in de winkel alsnog
een portretfoto laten maken. Helaas is dit voor de klassenfoto niet mogelijk.

Planning (onder voorbehoud)
08.30 - 09.15 uur groep 0-1
09.15 - 09.45 uur groep 2
09.45 - 10.15 uur groep 5 
10.30 -11.00 uur  groep 6
11.00 - 12.00 uur  Broertjes- en zusjefoto’s 
13.15 – 13.45 uur groep 3
13.45- 14.15 uur  groep 4
14.15 - 14.45 uur groep 7
14.45 – 15.15 uur groep 8

We kijken uit naar deze dag en hopen voor alle kinderen een mooie herinnering vast te kunnen
leggen!

De Schoolfotografie Commissie

Belangrijke data

14 juni - Schoolfotograaf
22 juni - Studiedag, alle kinderen vrij
26 juni - Musical groep 8
4 juli - Afscheidsavond groep 8
6 juli - Calamiteitendag
 



Avondwandelvierdaagse 2018

Avondwandelvierdaagse

Wij, de explorer-scouts van scouting Sint Maarten organiseren elk jaar een avondwandelvierdaagse
met veel activiteiten om deel aan te nemen.

Wanneer: 28 mei t/m 1 juni
Start: Scouting St Maarten
            Blokhut deAerdbrand
            Luikerweg 140, Valkenswaard
Starttijd: tussen 18.00 tot 19.00 uur
Afstanden: 5 km, 10 km en 15 km

De Grasspriet

Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard

degrasspriet.nl

Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl

 


