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Turnhout, 27 november ‘20  

 SCHOOLFOTO’S 

 
Beste ouders van klas 1A, 
 
Zoals u weet, is de schoolfotograaf op vrijdag 16 oktober in onze school geweest. Omwille van de corona-maatregelen is 
het helaas niet mogelijk om zoals voorgaande schooljaren een fotoverkoop op de school te organiseren.  
 
U kan de foto’s dit jaar bestellen via het bestelbriefje. In de hoek van het bestelbriefje ziet u een voorbeeld van de foto van 
uw zoon/dochter.  
 
Hoe werkt het?  

1) Duid op het bestelbriefje aan welke foto’s u wenst te kopen. (Per foto is er een bestelbriefje.) 
2) Bezorg het bestelbriefje samen met deze brief via uw zoon/dochter terug aan de juffrouw/meester voor vrijdag 11 

december.  
3) De juffrouw/meester bezorgt de schoolfoto’s die u besteld hebt via de postmap van uw zoon/dochter.   
4) De foto’s worden betaald via de schoolrekening. DUS: geen geld meegeven.  

 
Bijbestellen van foto’s:  
U kan foto’s bijbestellen. Deze zullen na de kerstvakantie geleverd worden. Deze kan je op het onderste deel van het 
bestelbriefje aanduiden. 
 
Wat kan u kopen? 
 

Foto’s Prijs 
Volledige pakket = sleutelhangerpakket + klasfoto + 3 geldige pasfoto’s 16,00 euro 
Sleutelhangerpakket  13,00 euro 
1 grote foto (13x18) in grijze kader 7,00 euro 
1 reeks van 5 kleine + 1 middelgrote foto 6,00 euro 
1 reeks van 4 middelgrote foto’s 6,00 euro 
1 sleutelhanger met 1 foto in kleur + 1 foto in zwart-wit  6,00 euro 
Klasfoto 4,00 euro 
3 geldige pasfoto’s : 
Deze zijn GRATIS wanneer u het volledige pakket koopt. Indien u ze apart wenst te kopen, kost dit 
5,00 euro en mag u dat hieronder aankruisen: 
 

 JA, ik wens de 3 geldige pasfoto’s apart te kopen 
 

 
 
 
 
5,00 euro  

 
Op de achterkant van deze brief ziet u een voorbeeld van een sleutelhangerpakket en de klasfoto.  
 
Belangrijk: 
Gelieve deze brief onderaan te ondertekenen en samen met het bestelbriefje van de foto’s mee terug te geven naar de klas.  
 
Wij danken u van harte voor uw medewerking. 
 
 

Handtekening ouder(s):  
 

…………………………………………………. 
Met vriendelijke groeten 
Annemie Daemen 
Directrice 



 
 
 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
  


