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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
In week 28 brengt de fotograaf Rachelle een bezoek aan k indercentrum het groenehuis. Ze is in de 
ochtenden van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli aanwezig. Tijdens die 3 ochtenden 
fotografeert zij alle aanwezige kinderen. Dat doet zij in hun veilige omgeving als ze bezig zijn met 
dagelijkse dingen, maar ook een portret en een groepsfoto zal niet ontbreken. 
 
De oudercommissie heeft met Rachelle afgesproken dat de foto's op twee manieren worden 
aangeboden: 

 via een persoonlijke link waar je de foto's kunt bestellen (deze link krijg je via de mail van 
Rachelle)  

 een persoonlijke dvd 

 

Op een persoonlijke dvd staan alle foto's van je kind inclusief de groepsfoto. De kosten van de dvd 
bedragen € 15,00. Dit bedrag dient bij het ophalen van de dvd contant aan de fotograaf betaald te 
worden. Als je gebruik wenst te maken van de dvd dan word je verzocht om het bijgevoegde 
antwoordformulier in te vullen en mailen naar rachelle@photoinstyle.nl.  

 

Rachelle heeft  er zin in. We gaan ervanuit dat ze erin slaagt om alle kinderen goed te fotograferen 
en verwachten mooie, spontane foto's! Mochten er verder nog vragen zijn en/of op- of 
aanmerkingen zijn dan kun je Rachelle altijd bereiken op 06-22322388. 
 
Namens de oudercommissie van kindercentrum het groenehuis,  

Cora Arts-Hendriks, Malouk van der Burgt, Marieke Dubbelboer-Alofs, Eelke van Merwerode, Amy van 
Niftrik, Michelle Pannekoek en Haske Saers-den Dekker. 

 
 
 
 
P.S. Binnen kindercentrum het groenehuis wordt de toestemming voor het maken van foto’s & video 
zorgvuldig bijgehouden. Ouders van kinderen waarvoor uitdrukkelijk geen toestemming is voor het 
maken én (op Facebook en/of website) publiceren van beeldmateriaal zullen niet (individueel en in de 
groep) gefotografeerd worden. De pedagogisch medewerkers van de groep van je kind kunnen 
aangeven of je kind wel of niet gefotografeerd zal worden. Bij hen kun je je toestemming altijd wijzigen. 
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BESTELFORMULIER FOTODVD 

Kinderdagverblijf 2015 

 
Wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid om een dvd te bestellen met daarop alle 

foto’s waarop onze zoon/dochter vastgelegd is. Het betreft hier zowel individuele als ook 

groepsfoto’s. 

 

Naam kind:   …………………………………………………………………………………. 

Naam:    …………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………………. 

Postcode:    …………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………………. 

Email adres:   …………………………………………………………………………………. 

 

U kunt dit formulier mailen naar rachelle@photoinstyle.nl 

 

Een dvd kost 15 euro en dient bij ophalen contant te worden betaald. 
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