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De school weer open 
11 mei is de school weer open gegaan. Bijna alle kinderen 
waren er. Kuna Mondo heeft kleine klassen, van maximaal 
15 kinderen. Daarom mocht de school helemaal open. Alleen 
de kleuters hebben nog 2 dagen in de week online les gehad 
van juf Ilone. 
We waren blij de kinderen weer te zien en samen met de 
kinderen houden wij ons zo goed als het lukt aan de 
voorschriften van het RIVM en houden 1,5 meter afstand. 
Vanaf maandag 25 mei komen alle kinderen (dus ook de 
kleuters) weer alle dagen op school.  
Op dit moment mogen er nog geen ouders op school komen, 
en andere volwassenen. 
Wie verkouden is, of koorts heeft, blijft thuis. 
Er komen nieuwe richtlijnen van de RIVM. Als er nieuwe 
informatie is, zult u een brief of mail van ons krijgen. 
We mogen geen luizencontrole doen door de 1,5 meter 
afstand. Controleer alstublieft uw eigen kind op luizen. 
 
The school reopened 
The school reopened on 11 May. Almost all the children 
were there. Kuna Mondo has small classes of up to 15 
children. That is why the school was allowed to open 
completely. Only the preschoolers had 2 days a week online lessons from 
Miss Ilone. 
From Monday, May 25, all children return to school every day. 
We are not allowed to do a lice check because of the 1.5 meter distance. 
Please check your own child for lice. 
  
Extra tijd 
De overheid heeft bekend gemaakt dat door de Corona-crisis voor 
nieuwkomerskinderen er de mogelijkheid komt om drie maanden langer 
op een nieuwkomersschool, zoals Kuna Mondo, te blijven. Volgende week 
worden de regels bekend en bekijken wij voor welke kinderen dit belangrijk is. Sommige kinderen mogen dus 
langer blijven op Kuna Mondo. We zullen dit met de ouders bespreken. 
 
     

Extra time 
The government has announced that the Corona 
crisis will give newcomer children the opportunity to 
stay for three months longer at a newcomer school 
like Kuna Mondo. The rules will be announced next 
week and we will see for which children we think it 
is important. Some children can stay longer at Kuna 
Mondo. We will discuss this with the parents. 
  



 
Oudergesprekken en diploma-uitreiking 

In de week van 22 juni zijn de oudergesprekken. U krijgt hiervoor een uitnodiging. We zullen u nog informeren 
welke regels er dan zijn om de gesprekken te voeren. In ieder geval mogen er niet te veel ouders op 1 moment 
in de school zijn, dus zullen wij de afspraken zoveel mogelijk verspreiden of online doen. 
Ook de diploma-uitreiking, voor de kinderen die naar een nieuwe school gaan, doen we in kleine groepen. U 
krijgt hiervoor een uitnodiging.  
 
Parent interviews and graduation ceremony 
The parent conversations will take place in the week of 22 June. You will receive an invitation for this. We will 
inform you about the rules for conducting the conversations. In any case, there should not be too many 
parents in the school at one time, so we will spread the appointments as much as possible or make them 
online.  
We also do the graduation ceremony in small groups, just for the children who go to a new school after 
summer. You will receive an invitation for this. 
 
Wennen aan 1,5 meter afstand houden - Get used to keeping 1.5 meters away 

 

 
 

21 t/m 22 mei Hemelvaart, de kinderen zijn vrij 
The children have 2 days off from school. 

1 t/m 2 juni Pinksteren en studiedag, de kinderen zijn vrij 
Holiday and one day seminar for the teachers. The children have two days 
off from school 

19 juni 
 

Studiedag, de kinderen zijn vrij 
One day seminar for the teachers. The children have a day off from school. 

22 t/m 26 juni Oudergesprekken U krijg een uitnodiging. Kom op tijd alstublieft 
Parentsmeeting. You will receive an invitation. Please be on time.  

26 juni t/m 2 juli Diploma-uitreiking 
Diploma ceremony 

3 juli t/m 16 augustus Zomervakantie, de kinderen zijn vrij 
Summer holiday 

 


