
Beste Ouders,  

 
Op maandag 23 april a.s. komt de schoolfotograaf naar school. Gezien het drukke programma en het aantal 
kinderen dat gefotografeerd wordt op deze dag, verzoeken wij u vriendelijk hiermee rekening te houden en 
deze dag niets anders te plannen voor uw kind onder schooltijd indien mogelijk.  

 
De gemaakte foto’s worden verkocht in een pakket. De pakketprijs bedraagt € 9,- per kind.  
 
Dit pakket bevat: 

✓ 1 portretfoto 13/18 
✓ 2 x portretfoto op 1 vel van 9/13 (waarvan 1 in kleur en 1 in zwart wit) 
✓ 4 grote en 8 kleine pasfoto's op 1 vel van 13/18 
✓ 1 groepsfoto  

 
Uiteraard kunt u, indien gewenst, aanvullende foto's bestellen. Bij afname van minimaal 2 pakketten ontvangt u 
ook dit jaar de broer- / zusfoto geheel gratis.  
  
De inlogcode om de foto's te bestellen krijgt uw kind op 23 april meteen mee naar huis.  
De foto's zijn vanaf 27 april op de site te bekijken en te bestellen. Wij hebben ervoor gekozen om u de optie te 
bieden te besparen op de verzendkosten van 3,-.  
Dit betekent wel dat de foto's uiterlijk 17 mei besteld dienen te zijn.  
Deze bestellingen zullen door de schoolfotograaf worden verwerkt en aan de school worden overhandigd. De 
werkgroep zal de foto's dan verspreiden onder de leerkrachten, die deze meegeven aan uw kind in de week van 
21 mei.  

 
Bestellingen geplaatst op 18 mei en later kunnen hierin niet meer meegenomen worden.  
Bij bestellingen gedaan vanaf 18 mei zullen 3,- verzendkosten in rekening gebracht worden. Mocht u, om een 
bepaalde reden, de schoolfoto's eerder dan in de week van 21 mei in uw bezit wensen te hebben, dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de schoolfotograaf. In dat geval zullen de verzendkosten wél bij u in 
rekening worden gebracht.  

 
Gescheiden ouders, die elk een eigen inlogcode voor hun kind willen verkrijgen, kunnen dit vooraf kenbaar 
maken. Wij verzoeken u dan uiterlijk voor 10 april a.s. een email te sturen 
naar ouderraad@bspatricius.nl onder vermelding van “gescheiden fotopakket”, de voor- en achternaam van 
uw kind(eren) en de groep van uw kind. De werkgroep schoolfotograaf zal dan zorgen dat uw kind 2 
inlogcodes krijgt.  
 
Mochten wij voor bovengenoemde datum geen verzoek van u hebben ontvangen is het helaas niet meer 
mogelijk alsnog een extra inlogcode voor uw kind te regelen, waardoor u maar één pakket tegen de pakketprijs 
kan ontvangen. 

 
Wij hopen u hiermee als werkgroep voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
Vriendelijke groeten, 
 
Werkgroep Schoolfotografie 
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