
RK Bs de Achthoek-Schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders, verzorgers 

 

Op dinsdag 8 september 2020 heb ik de eer om de schoolfoto’s van uw kind(eren) te mogen 

maken. Broertjes en zusjes foto’s worden zoals gebruikelijk onder schooltijd gefotografeerd. 

 

LET OP: GEEN FLUORESCERENDE KLEDING! 

 

Iedere leerling is anders, ik ga mijn uiterste best doen, uw kind zo op de foto te zetten zoals dit 

bij hem of haar past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. Er 

wordt een lichte achtergrond gebruikt met strobalen.  

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. 

Dit betekent dat uw kind binnen drie weken na het maken van de foto’s een inlogkaartje (goed 

bewaren) ontvangt van de leerkracht. Met deze gegevens logt u thuis in op 

http://www.fotografieangeliqueklomp.nl , klik op de button schoolfoto’s bestellen. Hierin kunt u 

meerdere foto’s van uw kind bekijken en indien gewenst een bestelling plaatsen en via IDEAL 

afrekenen. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld 

opa’s/oma’s of ex-partners), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de website.  

 

Een foto van uw kind kunt u al kopen vanaf € 5,50. 

Wanneer u bij voordeelsets kijkt vindt u het meest gebruikelijke standaardpakket tegen een 

gereduceerde prijs van € 12,50 =  VOORDEELSET C 

• 1 x portret 13x19 cm. 

• 1 combivel 2x 6x9 cm + 8x 3x4 cm. 

• 1 groepsfoto 13x19 cm. 

 

Natuurlijk is er nog veel meer te bestellen, tassen, mokken, vergrotingen, tuindoeken, canvas, 

hout enz. Denk hierbij ook eens aan de decembermaand. Foto cadeaus zijn leuk om te geven 

maar zeker ook leuk om te krijgen.  

 

Uw bestelling wordt z.s.m. rechtstreeks naar uw huisadres verzonden. Tip: Om eventueel 

verzendkosten te besparen zou u samen met uw “buurvrouw” in kunnen loggen.  

 

Ik hoop dat u net zo enthousiast de foto’s bekijkt als dat ik uw kinderen ga fotograferen. 

Vriendelijke groet, Angelique  

 
• Nieuwtjes ook op Facebook staan. Like & volg ons! www.facebook.com 

 

http://www.fotografieangeliqueklomp.nl/
https://www.facebook.com/pages/Fotografie-Angelique-Klomp/156724794451796

