
Beste ouders/verzorgers, 

 

Maandag 13 mei komt de schoolfotograaf op Daltonschool Hillegom 

De achtergrond ziet er als volgt uit: steigerhout cement met ijzers, cobalt vloer met 

een grijze lappenpoef.  Te vinden op de site: www.schoolfotograafjsf.nl“ 

voorbeelden” aanklikken, rechts op het scherm; en dan is het nr 38. 

 

Voor de broer/zus foto van kinderen die niet op onze school zitten, kunt u van 8.00 

tot 8.30 uur terecht in de kleutergymzaal op school.  

Broers en zussen die wel op school zitten worden onder schooltijd op de foto gezet. 

Dit geldt ook voor de broer/zus foto voor kinderen van de Savioschool. 

 

Ook dit jaar gaat de bestelling van de schoolfoto’s via internet. Zodra de foto’s klaar zijn krijgt uw kind 

een inlogbrief mee naar huis. Na het inloggen met de inlogcode kunt u de voorbeeldfoto van uw kind 

zien en de foto’s bestellen. Betaling geschiedt via IDEAL.  

Er is een verzendkostenvrije periode, deze staat vermeld in de inlogbrief. De foto’s worden dan 

verzonden naar school en met uw kind meegegeven. 

Na deze periode worden verzendkosten in rekening gebracht en krijgt u de foto’s thuis bezorgd. 

 

Beschikt u niet over een computer of wilt u hulp met het inloggen?  

Iemand van de ouderraad helpt u graag om de foto’s te bestellen. U kunt zich hiervoor opgeven bij 

Esmeralda 06 12127019 

 

Gekozen is voor fotopakket C. Deze omvat het volgende: 

1 portretfoto 13x18 cm kleur, gehele foto 

1 fotovel met twee foto’s 9x13 cm in zijn geheel erop, kleur  

1 pasfotovel 10x15 cm met 8 pasfoto’s, uitsnede uit de gehele foto  

1 groepsfoto in kleur 13x18 cm met tekst Daltonschool Hillegom 2019.  

Bij dit pakket worden geen sleutelhangers meegeleverd i.v.m. internetverkoop. 

 

Het pakket kost € 14,-. Bij afname van 2 fotopakketten of meer per kind krijgt u de broer-zus foto er 

gratis bij.  

 

Een pasfotovel van de broer/zus foto is los te bestellen. 

Mocht u vragen hebben dan horen we die graag.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens de ouderraad,  

Esmeralda Turk (moeder Tjerk Noordwal, groep 5) 

http://www.schoolfotograafjsf.nl/

