Maart 2018
Open dag
Op donderdag 22 maart krijgen ouders
die een basisschool voor hun kind
zoeken de gelegenheid om een kijkje te
nemen op de Bonckert. In samenwerking
met onze partners van ’t Bolwerk
(Basisschool De Bakelgeert en
Kinderopvang Spring) organiseren wij
een open dag. Geïnteresseerde ouders
worden tussen 9.00 tot 12.00 uur
rondgeleid in het gebouw. Kent u ouders
die mogelijk interesse hebben? Dan
stellen wij het op prijs als u ze
attendeert op onze open dag.

Schoolfotograaf
Op 8 maart komt de schoolfotograaf
(Foto Koch) naar de Bonckert.
De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet.
Dit betekent dat uw kind na het maken
van de foto’s van de leerkracht een
inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl.

U plaatst uw bestelling en rekent af via
iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard.
Als u wilt kunt u de inloggegevens
doorsturen naar familieleden
(bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen
plaatsen op de site.
Naast de standaard portretfoto maakt
Foto Koch ook een pure foto van de
leerling. De fotografen weten hoe het
werkt: iedere leerling is anders en heeft
een eigen houding. Op basis van het
karakter van het kind kiezen de
fotografen van Koch de pose die het
beste bij het kind past. Verlegen, stoer,
open, spontaan. Dit levert pure,
natuurlijke foto’s op.
Bij Foto Koch kunnen ouders in de
webshop kiezen uit acht verschillende
achtergronden voor de schoolfoto’s.
Omdat smaken nou eenmaal verschillen,
biedt Foto Koch ouders graag meerdere
keuzemogelijkheden.
Wij als school stellen voor u geen pakket
samen. U kunt zelf op de site kiezen
welke foto’s of pakketten u wilt
bestellen.
Indien u meer dan alleen een groepsfoto
bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de
verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen
met factuur, acceptgiro of creditcard
rekent Foto Koch € 3,00 aan
verzendkosten.
Foto Koch biedt u altijd een gratis
groepsfoto aan, ongeacht of u wel of
geen foto’s bestelt. Hoe maakt u gebruik
van deze leuke aanbieding: u bestelt
binnen 10 dagen en profiteert hier al
van.

Voor de ouders:
Van 14.00u-14.30u kunt u
foto’s van broertjes en
zusjes laten maken. Ook
niet schoolgaande
broertjes en zusjes
mogen op de foto.

Activiteiten, vrije dagen en
vakanties
5-16 maart: Portfoliogesprekken
12 maart: Opening van het Jeeloproject “Omgaan met de natuur”

Nieuws uit de regio
Knutselmiddag
In samenwerking met de Weijer
Boxmeer en Musicalschool Étoile
organiseert KonFetTi op woensdag 28
maart een gezellige KonFetTi
knutselmiddag voor alle kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Deze middag
staat in het teken van Pasen! De
kinderen kunnen knutselen, zich laten
schminken en ze verzorgen een mini
kidsdisco met o.a. muziek van KonFetTi!
Voor iets lekkers en een drankje wordt
gezorgd.
Alle kids krijgen tevens de kans om met
KonFetTi op de foto te gaan, de foto’s
krijg je na afloop per email toegestuurd
als aandenken aan deze leuke middag!

12 maart: Kinderen om 12 uur vrij
15 maart: MR-vergadering
22 maart: Open dag in ’t Bolwerk
23 maart: PU-groep 1-2b, 3, 6 en
7
28 maart: PU-groep 1-2a, 4, 5, en
8
30 maart: Alle kinderen en
leerkrachten vrij (Goede vrijdag)
2 april: 2e Paasdag
3 april: Studiedag. Alle kinderen
vrij
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