
 

 

Darwinjournaal 17, 14 mei 2020 
 

 

AGENDA  

21 mei 2020 Hemelvaartsdag 
21 mei 2020 Hemelvaartvakantie t/m 22 mei  
24 mei 2020 Suikerfeest 
25 mei 2020 Weer naar school 
27 mei 2020 Schoolfotograaf 

 

INFORMATIE 

 

❖ HERSTART HALVE DAGEN HELE GROEPEN 

 

Wat fijn om alle kinderen weer te zien! We zijn heel 

blij!  

We zijn de afgelopen week weer voor de helft van de 

tijd gestart met alle kinderen. Om dat te kunnen 

doen hebben we vorige week hard gewerkt in de 

school. Groep 5/6 zit nu achter in het gebouw in 

twee lokalen en de kleine hal.  

Groep 7 zit in de grote hal en groep 4 is naar het 

lokaal van de onderwijsassistent verhuisd. 

Hieronder enkele foto’s van hoe de school er nu uit 

ziet van binnen. 

We vinden het heel fijn dat we zoveel ruimte hebben 

in de school dat we dit zo hebben kunnen regelen.  



Groep 1/2 

 

 
 

Groep 3/4 

 

 
 

Groep 5/6 

 

 
 



 
 

 
 

 

Groep 7/8 

 

 
 

We merken dat de ouders voldoende afstand houden van elkaar en van de leerkrachten op 

het plein en op straat. Ook in de school wordt er goed gelet op regelmatig handen wassen 

en afstand houden van de juf door de kinderen. 

 

 

❖ ER WAS EENS….. 

 

Helaas heeft de Efteling moeten besluiten alle schoolreisjes tot en met 30 augustus te 

annuleren. We zijn met de oudervereniging druk op zoek naar een alternatief om alle 

kinderen een waardig en memorabel afscheid te bieden. 

 

We hadden graag beter nieuws willen vertellen, maar met frisse moed blijven we creatief 

denken. Heb je zelf nog goede ideeën, deel ze met ons! Alle creativiteit is welkom. 

 

Namens de oudervereniging, Maggy, Fransisca, Tessa, Nancy, Kim, Kathelijn, Maartje en 

namens het team. 



 

 

 

 

 

 

❖ PANNENSCHUUR 

 

Zoals al eerder vermeld willen Daisy Groenland, Josan Schellekens en Anita Remijsen graag 

blijven werken in de Pannenschuur en op de toekomstige Kindercampus. Anita en Daisy 

werken komend schooljaar op den Akker. Anita zal gaan werken in groep 4. Zij neemt dus 

alle kinderen uit groep 3 die naar den Akker gaan mee komend schooljaar. Daisy wordt 

volgend schooljaar de leerkracht van groep 5. De huidige kinderen van groep 4 zullen 

komend schooljaar van Daisy les gaan krijgen. Josan gaat komend schooljaar naar de 

Molenhoek en krijgt daar groep 7. Alle andere leerkrachten gaan werken op een school van 

de Opmaat groep.  

 

 

❖ SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 27 mei komt de schoolfotograaf foto’s maken. Het zal iets anders zijn dan andere jaren 

i.v.m. de richtlijnen van het RIVM.   

Het is helaas niet mogelijk om groepsfoto’s te maken. Er komt een collage van de 

portretfoto’s per groep. Nadat alle kinderen individueel gefotografeerd zijn kunnen er foto’s 

gemaakt worden van de broertjes en zusjes die op school zijn. Het is niet mogelijk dat 

anders broertjes of zusjes komen voor de foto. 

Mocht u niet willen dat uw kind door de schoolfotograaf wordt gefotografeerd geef dit dan 

voor 27 mei door aan de leerkracht van uw kind. 

In onderstaande brief legt de schoolfotograaf alle uit wat u moet weten. 

 
Beste ouder/verzorger, 
 
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken.  In verband met de gestelde richtlijnen van het 
RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de 
kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.  Bijgaand kunt u dit nalezen in 
hun protocol.  
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee 
opnames per kind gemaakt: de portretfoto en een pose. 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto 
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. 
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die 
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  Na ongeveer twee weken 
ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek 
inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  



U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens 
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling 
kunnen plaatsen op de site. 
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit 
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er 
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze 
foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of 
kleur. 
 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
 
Met vriendelijke groet, 
team Koch 

 

 

 

 

 

 


