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Zomervakantie 
Vrijdag 3 juli begint de zomervakantie en zijn de kinderen al vrij. De kinderen en de juffen en meester hebben 
nog hard gewerkt de laatste weken. 2 juli was de diploma-uitreiking voor 32 kinderen en van deze kinderen 
hebben we afscheid genomen. Sommige van deze kinderen komen in de vakantie nog naar de zomerschool. Zij 
hebben een aparte brief gekregen. 
De andere kinderen zien we na de zomervakantie weer op school. De school begint weer op maandag 17 
augustus. Dan krijgen de kinderen ook de kalender mee naar huis. We zullen de kalender ook plaatsen op de 
website: www.kunamondo.nl. 
 
Summerholiday 
On Friday the 3th of July the summerholiday starts. The children and the teachers did a good job the last weeks 
before summer. On the 2th of July we had the diplome-ceremony for 32 children and we said goodbye tot them. 
Some of  them will come to the Summerschool. These children have received a letter about the Summerschool. 
The other children we will see at school after the summerholiday. The school will start Monday 17 th of August. 
The children receive  a new calendar. And you can find it at the website: www.kunamondo.nl  
 
Activiteiten in de zomer - Purvak 
In de zomervakantie zijn er in Purmerend en de Beemster verschillende activiteiten voor kinderen. Deze 
activiteiten zijn gratis, maar u kunt uw kind er wel voor inschrijven. Dit heet de Purvak. Zie ook het schema. 

 
Summer activities - Purvak. 
In the summer holidays there are various activities for children in Purmerend and Beemster. These 
activities are free, but you can register your child for them. The name is Purvak. See the schedule. 

 
 

Bibliotheek / Library 
Uw kind kan ook boeken lenen bij de bibliotheek. De bibliotheek is gratis voor kinderen. Achter in de 

nieuwsbrief vindt u informatie van de bibliotheek en tips om te lezen. 

 

 Your child can also borrow books from the library. The library is free for children. At the back of the newsletter 

you will find information from the library and tips to read. 

 
 

 

 

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

27 juli t/m 7 augustus Zomerschool voor een kleine groep kinderen 
Summerschool for 20 children 

Maandag 17 augustus Eerste schooldag 
De school begint om 8.45 uur. De school is open om 8.30 uur. 
The lessons will start today at 8.45. The door will be open at 8.30. 

http://www.kunamondo.nl/
http://www.kunamondo.nl/


 

Vakantie?  
Blijven lezen!Blijven lezen! 
Het is belangrijk dat uw kind blijft lezen in de zomervakantie. 

Zo blijft uw kind op niveau. Uw kind kan in het Nederlands 

lezen of in de eigen taal. Allebei is goed. Ook voorlezen is 

goed voor kinderen.  

Dit zijn tips van de bibliotheek: 

Lees het boek Woeste Willem 

Het boek Woeste Willem is nu voor maar €2,50 te koop in de 

winkel. Op www.prentenboekeninalletalen.nl kunt u met uw 

kind naar het verhaal luisteren in verschillende talen.  

Luister naar digitale boeken 

Op www.worldstories.org.uk en www.uniteforliteracy.com 

zijn nog meer kinderboeken te lezen in verschillende talen.      

Kom naar de bibliotheek 

In de bibliotheek zijn heel veel leuke boeken te leen. Er zijn 

ook kinderboeken in het Engels, Turks, Frans en Arabisch. 

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid. Zij betalen geen te laat 

geld.    

Blijf zelf ook lezen 

Door zelf een boek te lezen, laat u aan uw kind zien dat lezen 

leuk is.  

Speel leuke taalspelletjes 

Door het spelen van taalspelletjes leren kinderen 

Nederlandse woorden. In de bibliotheek zijn ook 

(taal)spelletjes te leen.  

Lezen met de VakantieBieb-app 

Vanaf 1 juli kunnen kinderen digitaal boeken lezen met deze 

app van de bibliotheek. De app is gratis en te downloaden 

voor tablet of smartphone via de App Store of de Google Play 

Store. Ook ouders kunnen de app gebruiken.   

Fijne vakantie!  
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http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
http://www.worldstories.org.uk/
http://www.uniteforliteracy.com/


 

 


