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De oudergesprekken.  
Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 februari zijn de oudergesprekken. Komt u alstublieft op de 
afgesproken tijd! We vinden het  fijn en belangrijk om even met elkaar te praten over hoe het gaat 
op school en thuis. 
 
De bovenbouw kinderen gaan naar NEMO op 14 februari 
NEMO is een technologiemuseum voor kinderen, waar je allerlei proefjes kunt doen. In groepjes 
kunnen we daar van alles zien en ook zelf doen. We gaan die dag met de bus (lijndienst) en komen 
ook weer terug met de bus.  
Een aantal ouders en de juffen gaan mee en wij zorgen 
ook voor de kaartjes.  De kinderen moeten wel zelf hun 
lunch en drinken meenemen in een rugtas. 
(Als je wel eens in Amsterdam bent geweest met de bus, 
dan rijd je er onderdoor: IJ-tunnel). 
Het wordt vast een hele leuke en leerzame dag.  En als 
alles volgens plan verloopt zijn we om ongeveer 14.00 uur  
weer in Purmerend op school. De kinderen kunnen dan 
om 14.45 uur weer naar huis.  

 

 

De middenbouw kinderen en de kleuters hebben een feestprogramma op school. 
In de ochtend zijn er feestelijke activiteiten in de klas. ’s Middags zijn er een stormbaan, luchtkussens 
en andere leuke activiteiten in de gymzaal. Spurd (onze gymjuf) helpt hierbij. 
Het is belangrijk dat de kinderen daarom gewoon hun gymspullen meenemen. 
Ook nemen de kinderen zelf hun drinken en lunch mee. 

 

 

Diploma uitreiking 
Op vrijdag 15 februari krijgt een groep kinderen hun diploma en zij zullen dan vertrekken naar de 
volgende school. 
Hun ouders zijn natuurlijk van harte welkom op vrijdag 15 februari om 13.15 uur op school want van 
een afscheid maken we een feestje. Al zullen wij deze kinderen zeker missen! U krijgt een aparte 
brief met de uitnodiging. 
 
Taalcafé 
Op donderdag 28 februari start het taalcafé! Om 13.30 uur.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschapsmuseum


 
Kuna Mondo organiseert samen met Bibliotheek Waterland gezellige bijeenkomsten voor ouders. 
Elke week praten ouders, samen met Annemarie, over de school en 
oefenen ouders de Nederlandse taal.   
Alle ouders zijn welkom, in de ouderkamer!  Wil jij ook andere 
ouders ontmoeten? Samen een kopje koffie of thee drinken? Praten 
over wat jouw kind doet op school? Meld je aan bij de leerkracht 
(tijdens het oudergesprek) of neem contact op met Annemarie van 
Heems, 0633420370 of avanheems@bibliotheekwaterland.nl. 
 
Sporten met Spurd voor leerlingen uit Purmerend 
Aanmelden voor de Spurd-JeugdSportPas. Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? De kinderen 
van Kuna Mondo die in Purmerend wonen kunnen met de Spurd-JeugdSportPas vijf keer 
kennismaken met verschillende leuke sporten. De JeugdSportPas is voor basisschoolleerlingen van 
groep 1 t/m 8.  U kunt via de leerkracht een voucher krijgen voor uw kind om gratis mee te doen. 
Aanmelden voor de derde periode kan tot en met zondag 24 februari. De cursussen van de 3e 
periode starten na de voorjaarsvakantie. Inschrijven voor de vierde periode kan ook nu of later in het 
schooljaar.  
Voor aanmelden of meer informatie kijk op: www.sportpas.nl/purmerend Voor 
vragen kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl of bellen naar Olga Does 0299-
418116 / 0299-418100.  
 
Krokusvakantie 
Van 16 t/m 24 februari is het krokusvakantie. De kinderen zijn dan vrij. Maandag 25 februari begint 
de school weer. 
 
Kinderen vrij vanwege staking 
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking in het onderwijs. De werkdruk in het onderwijs is 
hoog en er is een lerarentekort. Als er een leerkracht ziek is, zijn er geen vervangers en wij vinden het 
wel belangrijk de kinderen elke dag goed onderwijs te geven. De leerkrachten van Kuna Mondo 
staken ook, dus die dag is er geen school.  
 

Belangrijke data: 

 
 

11, 12, 13 februari Oudergesprekken 
Parents meetings. Please be on time. 

14 februari 
Bovenbouw 

Excursie naar NEMO in Amsterdam  

Excursion to NEMO, Amsterdam. 

 

14 februari 
Kleuters/middenbouw 

Activiteiten en sport op school 
Activity’s and sport at school 

15 februari Diploma uitreiking en afscheid van 18 kinderen 
Diploma ceremony / Farewell to 17 children 

16 t/m 24 februari Krokusvakantie 
Holiday 

Vrijdag 15 maart Staking. De school is dicht. 

8 en 9 april Studiedag 
Kinderen vrij 

19 april t/m 5 mei Voorjaarsvakantie 
Holiday 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 

mailto:avanheems@bibliotheekwaterland.nl

