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Gendt, 22 maart 2019 

 
 
Aan:   alle ouder(s), verzorger(s) van IKC de Vonkenmorgen 
Betreft:  correctie planning en data jaarlijkse foto’s 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
In de week van 1 tot en met vrijdag 5 april zullen er weer foto’s van uw kind(eren) gemaakt worden door fotograaf 
Niels van foto Mireat uit Gendt. 
 
Hieronder ziet u de nieuwe indeling van de groepen. 
-  Maandag 1 april:  Peuter- en kinderopvang 
-  Dinsdag 2 april:  Groep 1-2 B, groepen 5, groep 6A, groepen 7, groepen 8 en de 
   peuter- en kinderopvang 
-  Woensdag 3 april:   Peuter- en kinderopvang  
-  Donderdag 4 april:   Groepen 1 t/m 4, peuter- en kinderopvang 
- Donderdag 11 april:  Groep 1-2 A, C en D, groepen 3, groepen 4 , groep 6B en de peuter- 
   en kinderopvang 
-  Vrijdag 5 april:  Peuter- en kinderopvang 
 
Voor peuter- en kinderopvang geldt, dat de eerste dag waarop uw kind daar komt hij/zij op de foto wordt gezet. 
 
Per kind zal er een portretfoto, posefoto en een groepsfoto worden gemaakt. 

De kinderen zullen wat stoerder, spontaner en in de meeste gevallen helemaal gefotografeerd gaan worden. 

Wij adviseren u uw kind deze dag kleurrijk te kleden. Fluorescerende kleding wordt afgeraden. 
 
Indien uw kind ziek is, zal er op woensdag 17 april om 9:00 uur alsnog de mogelijkheid zijn om een foto te maken. 
 
Vanaf 18 april krijgen alle kinderen een formulier met een inlogcode van hun leerkracht of van de pedagogisch 

medewerker. U kunt de foto’s dan via internet met de persoonlijke inlogcode inzien en bestellen. Tot en met 

woensdag 1 mei 10.00 uur kunt u een bestelling plaatsen zonder extra porto- en verzendkosten. Op donderdag 9 mei 

worden de foto’s dan op school in de groep van uw kind afgeleverd.  

Bestelt u na 1 mei 10.00 uur dan krijgt u de foto’s thuisgestuurd en zullen er verzendkosten berekend worden. 
 
Gezien de grote belangstelling van voorgaande jaren, voor het maken van een broertje/zusje foto hebben we hiervoor 

dit jaar weer twee mogelijkheden gecreëerd.  
 
 Dinsdag 2 april a.s. van 14.30 tot 15.15 uur op de onderbouwlocatie  

 Donderdag 11 april a.s. van 14.30 tot 15.15 uur ook op de onderbouwlocatie 
 

Alle kinderen van het gezin kunnen dan gezamenlijk op de foto worden gezet. Ook kinderen die niet op het IKC zitten. 

Dit voor de prijs van slechts € 3,00 per foto.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ouderraad van IKC de Vonkenmorgen  


