
vouw eerst hier in de lengte...
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Is de maand voorbij? Herhaal dan de stappen boven maar wijzig als volgt:

vouw nu de rechterkant 
NAar je toe en naar links

vouw nu de onderkant 
van je af naar boven

...zo dus:
...zo dus:

...zo dus:

draai ‘m om draai ‘m weer om

hang ‘m op de koelkast

Beste ouders,

Voor de middenkolom:
vouw de rechterkant in stap 2 van je af naar links

voor de rechterkolom: 
vouw de kalender op de horizontale vouw uit stap 3 open en draai het geheel om, 

vouw daarna als in stap 3.

Met enige vertraging ontvangt u hierbij de schoolkalender voor het nieuwe jaar. Al 
een aantal jaren verzorg ik de opmaak van de kalender en normaal gesproken krijgt 
u een 6-bladige, ingebonden kalender. Dat inbinden kost veel tijd en om die te 
besparen heb ik dit jaar voor een poster gekozen. Bijkomend voordeel is dat u, als u 
de poster ergens in zijn geheel op kunt hangen, meteen het hele jaar kunt overzien! 
Maar omdat ik begrijp dat niet iedereen een mega-koelkast heeft of op de deur van 
de meterkast liever de kunstwerken van de kinderen ophangt heb ik hieronder voor 
u een vouw-suggestie gezet. Het is even werk maar dan kunt u de kalender in een 
kleinere vorm toch in het zicht hangen. Voelt u zich vooral vrij andere vouwwijzen te 
hanteren en deze te delen met anderen. Maar u kunt hem natuurlijk ook aan de 
binnenkant van de meterkastdeur plakken ;-)

Dan nog dit: voorgaande jaren maakte ik de kalender met de foto’s van uw leuke 
spruitjes in schoolactie, dat deed ik met veel plezier. Maar in verband met de nieuwe 
wetgeving omtrent privacy is dit een wat moeilijke kwestie geworden. Daarom dit 
jaar geen foto’s. desondanks heb ik toch geprobeerd er een vrolijke boel van te 
maken. Ik hoop niet dat dit al te erg conflicteert met uw interieur. 

Tot uw kalenderdienst!
Diana Gerritsma (mv Jonathan, groep 7) 


