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Nieuwe directeur 
Na het feestelijke afscheid van meester Herre in juli, zijn we blij met de komst van onze nieuwe directeur 
Moniek Sanders. Zij is na de zomervakantie begonnen op Kuna Mondo. Moniek is taalkundige en heeft hiervoor 
in Amsterdam gewerkt als onderwijsadviseur, waar ze samenwerkte met verschillende nieuwkomersscholen. 
 
Kinderen vrij vanwege studiedagen 
In november zijn er twee studiedagen voor de leerkrachten.  
De kinderen hebben vrij op: donderdag 15 november en vrijdag 16 november!  
 
Nieuw telefoonnummer 
Vanaf deze week heeft de school als vast telefoonnummer: 0299-474713. Graag dit telefoonnummer gebruiken 
als u uw kind bijvoorbeeld ziek wilt melden, of om een andere reden de directie, intern begeleider of leerkracht 
wilt spreken. 
Het andere telefoonnummer (06-57934753) werkt nog wel. 
 

 
 
Water drinken 
Op donderdag 18 oktober hebben we gevierd dat we op onze school water drinken. We stonden zelfs in de 
krant! De kinderen hebben gespeeld op een springkussen, gedanst en elk kind kreeg een dopper (een 
waterflesje). De dopper krijgt uw kind mee naar huis, zodat u deze zelf kunt wassen. Het is de bedoeling dat uw 
kind de dopper elke dag mee naar school heeft, zodat het water kan drinken op school.



Sint Maarten 
We hopen dat uw kinderen hebben genoten van Sint Maarten met de mooie lampion die ze hadden gemaakt. 
Op vrijdag 9 november mochten alle klassen al even ‘proeflopen’ met hun lampion, in winkelcentrum 
Weidevenne. In verschillende winkels hebben de kinderen een liedje mogen zingen en hebben ze wat lekkers 
gekregen. De winkels krijgen als bedankje een eigengemaakt presentje. 
 

 
 
Schoolfruit 
Vanaf woensdag 14 november krijgen de kinderen iedere woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. De 
kinderen hoeven op die dagen dus geen fruit mee te nemen. Op maandag en dinsdag moeten de kinderen wel 
zelf fruit meenemen.  
 
7e groep 
Op 31 oktober is de 7e groep gestart. Er waren zoveel nieuwe kinderen, dat er niet genoeg plek meer was op 
school. Nu hebben alle kinderen een plekje.  
 
De oudergesprekken. 
Maandag 19,  dinsdag 20 en woensdag 21 november zijn de oudergesprekken.  
U krijgt een brief met de tijd. 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. Kunt u niet komen, maak dan een nieuwe afspraak.  
 

   
 
Donderdag 22 november: excursie naar Artis 
Op donderdag 22 november gaan we op excursie naar de dierentuin in Amsterdam: Artis. 
Dat is natuurlijk heel leuk. 
Het is heel belangrijk dat iedereen die dag echt op tijd is. We gaan met de bus.  
De school betaalt dat van de ouderbijdrage en iedereen kan mee. 
De kinderen nemen hun eigen lunchpakket en drinken mee. En ook is het belangrijk dat alle kinderen een jas 
dragen die warm en liefst waterdicht is. 
De schooltijden zijn die dag normaal: 8.45 - 14.45 uur. 



Diploma uitreiking en afscheid. 
Taha, Aya A.H., Nori, Aya, J. Saimon, Hamza, Chaimaa, Meron en Aboudi krijgen hun diploma Mondeling 
Nederlands en gaan naar de volgende school.  
Hun ouders zijn natuurlijk van harte welkom op vrijdag 23 november tussen 13.15 - 13.30  uur op school. We 
beginnen echt om 13.30 uur. Van een afscheid maken we een feestje. Al zullen wij deze kinderen zeker missen. 
Deze kinderen kunnen op maandag 26 november starten op hun nieuwe school, tenzij het anders afgesproken 
is. 
 
Sinterklaas 
Op 5 december zullen de kinderen in de klas Sinterklaas vieren. 
 
Purmerend Present: kerstpakketten 
De organisatie Purmerend Present mag kerstpakketten geven aan gezinnen met een heel laag inkomen.  
Misschien heeft u een minimum inkomen en wilt u graag zo’n kerstpakket ontvangen. Dan kunt u uw naam 
doorgeven aan Ally (IB) of Moniek (directeur), die dan uw naam en adres doorgeven aan Purmerend Present. 
 
Vacature voor conciërge 
In mei 2019 zal onze conciërge afscheid nemen. De conciërge werkt voor de drie basisscholen Oeboentoe, 
Kawama en Kuna Mondo samen. We zijn daarom gezamenlijk op zoek naar een all round en energieke 
conciërge (35 uur per week). 
Wij zoeken een conciërge die…… 

 Handig is, 

 Behulpzaam is, 

 Flexibel is, 

 Met mensen van diverse komaf kan omgaan, 

 Huishoudelijke klussen niet uit de weg gaat, 

 Op korte termijn op maandag en vrijdag beschikbaar is, 

 En vanaf half mei vijf dagen per week beschikbaar is, 

 En…door de bomen altijd het bos nog ziet! 
Kortom een duizendpoot, die de drie scholen ondersteunt bij allerlei facilitaire zaken. 
-Werkdagen: maandag t/m vrijdag, van 7.30 tot 14.30 uur. Woensdag van 7 uur tot 14.00 uur i.v.m. het buiten 
zetten van de containers. 
Voor meer informatie en de functieomschrijving kunt u contact opnemen met Moniek Sanders.  

 
 

Belangrijke data: 
 

 
 

13 november  Start schoolfruit: woensdag, donderdag en vrijdag, elke week! 
Start school fruit: Wednesday, Thursday and Friday, every week! 

15, 16 november Studiedagen kinderen vrij 
Seminar for the teachers, a day off. 

27, 28, 29 november  Oudergesprekken 
Parents meetings. Please be on time. 

22 november  Excursie naar de dierentuin: Artis in Amsterdam 
Fieldtrip to the ZOO in Amsterdam 

23 november Diploma-uitreiking en afscheid van de kinderen 
Diploma ceremony and we say goodbye tot the children 

5 december 
 

Sinterklaas 

22 december t/m 6 
januari 

Kerstvakantie 

 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 


