KLEDINGTIPS!

•
•

•

Mama’s opgelet; misschien hebben de meiden
die ochtend een beetje extra hulp met hun haar
nodig. Zet de wekker gerust iets eerder.
Groepsfoto’s en de broer-zusfoto’s worden niet
altijd op dezelfde dag gemaakt als de individuele
portretten. Vraag het eventueel na bij de docent
of op de administratie.
Kinderen die wat verlegen, vinden het soms
prettig om een knuffeltje of iets anders
vertrouwds mee te geven. De leraar of lerares
vindt het wel fijn als je dit afstemt.

Een aantal weken na de fotografie ontvangen de
kinderen de inlogkaarten van hun docent. Vanaf dat
moment gaat de actieperiode in en kun je binnen een
week de groepsfoto kosteloos mee bestellen.
Binnenkort komt de ‘sgoolfotograaf ’ bij ons op school.
En sgoolfotografen hebben een missie!
Maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is;
lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij een aantal kledingtips zodat jullie kind(eren) er
straks goed en écht herkenbaar op staan:
• Denk vooraf samen met je kind na over de
kleding en eventuele accessoires.
• Een effen shirt met spijkerbroek doet het goed!
Lekkere knalkleuren of een witte set zien we
graag: opvallende opdrukken, ruiten en strepen
doen het niet zo goed.
• Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet
opzetten of een hoody aantrekken. We maken
meerdere foto’s per kind, dus zowel mét als
zonder accessoire. Een extra jasje of shawl is leuk!
• Schoenen! We fotograferen niet altijd ‘ten voeten
uit’, maar als ‘t wel gebeurt ben je blij dat je kind
een paar leuke schoenen aan heeft.
• Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel
de deur uitgaan. Spikes of een kleurtje in de
haren? Wij houden wel van gekkigheid!
SUPER-TIP!
Denk het samen uit. Laat hen vooral aantrekken
waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt!
Meer informatie, onze fotoproducten en inspiratie
vind je op onze website www.sgoolfotografie.nl

