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Schoolfotograaf 
Foto Koch komt op vrijdagochtend 25 maart de schoolfoto’s maken. Tijdens deze ochtend worden er 
individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Ook worden er foto’s gemaakt van schoolgaande 
broertjes en zusjes. Er komt ook een mogelijkheid om een foto te maken van broertjes en/of zusjes 
of grote broers en zussen die niet (meer) op school zitten. Hierover ontvangt u binnenkort meer 
informatie, want hiervoor moeten nog tijden worden afgesproken met de schoolfotograaf. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG wetgeving. Dit 
betekent dat Foto Koch geen gegevens van de ouders nodig heeft om de schoolfoto’s te maken.  
 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle leerlingen 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 leerlingen die 
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 
 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat 
uw unieke inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  
Wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet 
persé meerdere foto’s te bestellen.  
  
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 in de webshop. 
 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 
Zelftesten 
Al enige tijd levert de overheid zelftesten voor het preventief testen in het onderwijs. Dit was eerst 
alleen bedoeld voor de leerlingen vanaf groep 6 en alle teamleden. Sinds vorige week is het ook 
mogelijk om zelftesten voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 te bestellen. 

Maandag 14 maart Bezoek aan de bibliotheek door alle groepen 

Vrijdag 18 maart Groep 1-2 is vrij 

Ma. 21 t/m vrij. 25 maart Week van het Openbaar Onderwijs 

Maandag 21 maart Voorstelling Hippe Gasten in Agnietenhof voor groep 5 t/m 8 

Dinsdag 22 maart Voorstelling Klets Kindercabaret in Agnietenhof voor groep 1 t/m 4 

Vrijdag 25 maart Schoolfotograaf 

Vrijdag 1 april Groep 1-2 vrij 

Donderdag 14 april Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 



Wij vinden het belangrijk dat iedereen, dit dat wil, zich moet kunnen testen. Om die reden zullen we 
vanaf nu ook zelftesten aan leerlingen uit groep 1 t/m 5 meegeven. Morgen zullen daarom alle 
leerlingen zelftesten mee naar huis krijgen. 
 
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw 
kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in 
het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als 
ouder(s)/verzorger(s). 
 
Waarom tweemaal per week preventief zelftesten? 
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben, maar daardoor is het 
ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar 
besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je in 
de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een 
zelftest doet, zonder dat je klachten hebt. Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te 
voorkomen. 
 
Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op 
de website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.   
 
Is uw zoon of dochter in de afgelopen weken positief getest? Dan hoeven zij geen zelftest te 
gebruiken binnen 8 weken na de positieve test. 

 
Week van het Openbaar Onderwijs 
Ieder jaar staat er een week gepland waarin extra aandacht wordt besteed 
aan het Openbaar Onderwijs. Tijdens die week worden de principes van het 
openbaar onderwijs uitgelicht. Scholen besteden hier dan ook op 
verschillende manieren aandacht aan. Dit jaar staat de week van het 
Openbaar Onderwijs gepland op maandag 21 t/m vrijdag 25 maart. 
Binnen OPO-R hebben we dit jaar afgesproken dat we met de openbare 
scholen uit de gemeente Tiel hier gezamenlijk aandacht aan willen besteden 
d.m.v. een theatervoorstelling voor alle onze leerlingen. Om die reden gaan 
we op maandag 21 maart met groep 5 t/m 8 naar het Agnietenhof en op 
dinsdag 22 maart met groep 1 t/m 4. We worden dan met de bus opgehaald 
en weer op school terug gebracht. Deze busreis verzorgd Krol Reizen voor ons. 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar de voorstelling Hippe Gasten en de 
leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan naar Klets Kindercabaret. We kijken er erg 
naar uit en hebben er veel zin in! 
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