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HERINNERING

HET KAN NOG TOT EN MET 14 OKTOBER
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens deze
Kinderboekenweek staan kinderboeken over vriendschap centraal. De Kinderboekenweek
wordt dit jaar weer extra leuk met de schoolbiebactie van Bruna: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor-)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze school-biblioheek uit te breiden met de
nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt tijdens de KInderboekenweek 2018 (in de periode van 3 t/m 14 oktober 2018)
één (of meerdere) kinderboek(en) bij een winkel van de Bruna en levert de kassabon voor
de herfstvakantie in op school bij Juf Dorette.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.De school mag voor 20%
van het totale kassabon-bedrag nieuwe leesboeken voor de school uitzoeken in een
Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet om van deze schoolbieb-actie een groot
succes te maken, want leesplezier creëren we samen!
ROEFELDAG
Het Roefelcomité heeft bij elkaar gezeten en de datum voor de Roefeldag 2019 is
vastgesteld op zaterdag 15 juni 2019. In ieder geval voor de kinderen van groep 5, 6 en 7
en bij voldoende bedrijven ook voor de kinderen van groep 8.
Daarbij zijn we nog wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor ons comité. Informatie
aanvragen of aanmelden kan via: info@roefeldag-duiven.nl

Woensdag 10 oktober 2018 is het de Dag van de Duurzaamheid. En het is dit jaar al de
tiende editie! Onze school is verduurzaamd door Slim Opgewekt, maar we kunnen
natuurlijk met elkaar nog veel meer doen als het gaat om duurzaamheid.
Slim Opgewekt roept daarom iedereen op deze tiende editie mee te doen aan de Zero
Plastic Challenge. Hoe gaaf zou het zijn alternatieven te vinden voor plastic, zodat we
met z’n allen ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een schonere wereld en vooral ook
aan het krimpen van het plastic soep probleem?
Op school zullen we hier op 10 oktober aandacht aan besteden en we vragen jullie om
thuis met de kinderen ook eens stil te staan bij het plastic probleem. Wie weet vinden jullie
samen mooie alternatieven en kunnen de leerlingen deze tips onderling delen.
Hieronder vast wat leuke tips op het gebied van duurzaamheid:


Zet je favoriete liedje (ong. 3 minuten). Gebruik deze tijd om te douchen en je
bespaart je een hoop water.
 Zet altijd je computer en tv uit, vergeet daarbij niet de stand-by (vaak rode) knop.
 Maak oude kleding weer hip: laat het vermaken of probeer het zelf weer mooi te
maken, zo krijgt jouw kleding nieuw leven. Als je kleding weggooit, gooi het dan in
een speciale kledingcontainer.
 Laad je mobiel overdag op in plaats van ‘s nachts. Deze is namelijk na een paar uur
al opgeladen en als je ’s nachts oplaadt, blijft deze vaak aan de oplader liggen en
dus stroom gebruiken.
 Probeer minstens één dag in de week geen vlees te eten. Beter voor de dieren en
beter voor het milieu.
 Als je een nieuwe tablet koopt, kies er dan één uit waar je lang mee vooruit kan.
 Probeer jouw dataverbruik wat te verminderen. Vooral streamen en downloaden
kost heel veel energie!
 Al eens gehoord van de shampoobar? Een shampooblok voor je haar zonder
verpakkingsmateriaal en met puur natuurlijke producten.
 Neem altijd je eigen afval mee naar huis.
Of kies voor een bamboe tandenborstel ipv een van plastic!

SCHOOLFOTO’S
Werkwijze bestellen via internet met verwisselbare achtergrond
Als uw kind gefotografeerd is ontvangt u een inlogkaartje met daarop o.a. een
loginnummer en een wachtwoord. U kunt met deze gegevens inloggen op onze bestelsite
en uw bestelling plaatsen, dit gaat als volgt:
- Ga naar www.photolecole.nl
- Klik op “direct foto’s bestellen”
- Vul hier de unieke codes (inlognummer en wachtwoord) in
(Hebt u meerdere kinderen/inlogkaartjes dan kunt u in één keer uw bestelling
plaatsen voor meerdere kinderen samen. Klik op de button rechts boven in beeld
“nog een inlogkaartje” en voer vervolgens de gegevens van het andere inlogkaartje
in en klik op “inloggen”)
- Nu kunt u alle leuke gemaakte opnamens bekijken
- Zie hoe leuk uw kind(eren) eruit ziet op allerlei fotoproducten.
Via het productmenu rechts bovenin kunt u surfen naar de diverse product
categorieën.

-

U kunt een leuk fotopakket kiezen met gratis groepsfoto of kies voor andere leuke
fotoproducten zoals losse fotovellen, combivellen, fotocadeau artikelen, canvas etc.
Bij de fotopakketten kunt u de opname veranderen op een fotovel. Klik hiervoor op
“wijzig” onder het fotovel en kies vervolgens de opname die u op dat fotovel
afgedrukt wilt hebben (U kunt géén pakketten samenstellen van verschillende
inlogkaartjes!)

Verwisselbare achtergrond kiezen
Voordat u een product kan selecteren voor het winkelwagentje moet u tijdens de bestelling
altijd een achtergrond kiezen ook als u een witte achtergrond wilt. Klik op kies achtergrond
en selecteer vervolgens de categorie, bijv. Divers. Nu ziet u een aantal voorbeelden van
achtergronden die mogelijk zijn, selecteer hier de achtergrond van uw keuze. U ziet nu het
voorbeeld in uw scherm.

Verschil mat en glans
Het verschil tussen mat en glanzend fotopapier is duidelijk te zien. Mat fotopapier heeft als
voordeel dat je geen vingerafdrukken op de foto’s
achterlaat en is fijner met het inlijsten
van de foto direct achter glas. Glanzend fotopapier heeft een spiegelend effect.
- Afrekenen gaat vervolgens veilig en snel met IDEAL via uw eigen bank, via Paypal
of met bank overmaken
- Nadat uw bestelling / betaling is afgerond ontvangt u in uw mailbox een bevestiging
(deze kan soms in de spam map terecht komen!)
- De bestelling wordt binnen 3-5 werkdagen (zaterdag en zondag niet meegerekend!)
afgeleverd bij het door u opgegeven adres.
- Let op! De levertijd van foto fun producten en wanddecoratie (bijv. canvas, mok, ed.)
is ongeveer 2 weken.

DATA OM TE ONTHOUDEN
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oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november

Inloopavond 18.30-19.15 uur
Kledinginzameling
Herfstvakantie
hoofdluiscontrole
Klassenfuif gr. 8
Schoolontbijt
Hercontrole hoofdluis
Lesvrije dag, alle groepen vrij
Studiedag, alle groepen vrij

