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schoolfotograaf  
‘Beste ouders en verzorgers, 
Maandag 1 oktober op de Bosgouw en woensdag 3 
oktober op de Uithof worden er weer schoolfoto’s 
gemaakt. Vanaf 08.00 uur-8.30 uur bent u welkom met 
de kleintjes van thuis voor de gezinsfoto! 
We maken van elk kind een minireportage met een 
whitewash beige houten achtergrond. Na ongeveer 14 
dagen krijgt u de inlogkaartjes via school. 
AANBIEDING : 4 vellen voor € 12,50  met gratis 
verzending bij bestellingen t/m zondag 5-11. 
Bestellingen komen dan op school. Bestellingen 
vanaf  6-11  en pakketpost gaan meteen naar het 
huisadres. Online bestellen: https://bestel.rdfoto.nl  
U kunt al bestellen vanaf € 4,00. 
Digitale bestanden, canvasdoeken en printen op hout 
en aluminium. Funprodukten om te geven of te krijgen: 
mok, onderzetter, placemat of sleutelhanger.  
Afdrukken in alle formaten: kleur, zwart/wit en sepia.  
Happy memories for ever. 
Vragen en informatie:  vragen@rdfoto.nl,  
bellen mag ook 035-8880086 11.00-13.30uur.  
Alvast bedankt en veel kijkplezier. 
RDFOTO, uw schoolfotograaf’ 
 
Broertjes en zusjes Uithof/Bosgouw 
Leerlingen van de Uithof met een broer(tje) of zus(je) 
op de Bosgouw kunnen woensdagmiddag tussen 12.15 
uur en 13.00 uur binnenlopen op de Uithof voor het 
maken van een foto.  Alle andere foto’s worden onder 
schooltijd gemaakt en geregeld door school.  
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief ziet u een 
aantal voorbeeldfoto’s van de fotograaf.  
 

 
Let op! 
We zijn geattendeerd op een nieuw fenomeen, de 
Momo-challenge,  dat rond gaat via sociale media. Het 
richt zich eigenlijk op oudere kinderen maar het kan 
zomaar ook jongere (basisschool)kinderen bereiken. 

Kijk voor meer info op 
onderstaande link. Wij houden 
het op school in de gaten.  
https://www.grownhub.nl/ 
momo-challenge/ 
 

 
KinderBoekenWeek 
Van 3 oktober tot en met 14 
oktober is het weer 
KinderBoekenWeek. Deze 
dagen staat het op school in 
het teken van lezen, 
leesplezier en 
(voorlees)boeken.  
 
De Bruna biedt scholen zelfs 
een leuke KinderBoekenWeek 
actie aan! Als je tussen 3 en 14 
oktober een kinderboek koopt 
bij Bruna en het bonnetje op 
school inlevert, kan de school 
sparen voor gratis boeken.  
Levert u ook uw bonnetje op 
school in? Juf Bianca van groep 
3/4B doet mee met de actie en 
ontvangt graag de bonnetjes. 
Mocht de eigen leerkracht van 
uw zoon/dochter met de actie 
meedoen, dan kunt u 
uiteraard ook daar uw 
bonnetjes inleveren.  
U en uw kind ontvangen zelf 
natuurlijk ook een leuk 
kadootje bij aanschaf van een 
kinderboek tijdens de 
KinderBoekenWeek: het 
KinderBoekenWeek-geschenk!  
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Krentenbaard 
Afgelopen weken is bij een aantal leerlingen op school 
‘krentenbaard’ geconstateerd. Krentenbaard is erg 
besmettelijk. Houdt u uw zoon en/of dochter goed in 
de gaten? Een extra keer handen wassen kan geen 
kwaad. Meer informatie kunt u vinden op 
https://www.ggdflevoland.nl/.   
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