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De kinderen hebben een fijne dag gehad op de Koningsspelen op 22 april. Met de meeste ouders is 
inmiddels ook alweer een oudergesprek gevoerd en de rapporten zijn mee naar huis. Het is tijd voor 
even rust en twee weken vakantie. Na de vakantie zullen er ook nog wat oudergesprekken zijn, met 
name van de klas van Juf Sylvia en meester Leon. 
 
In de vakantie is er weer Purvak in 
Purmerend.  De Purvak is van maandag 2 
mei t/m vrijdag 6 mei in verschillende 
sportzalen in Purmerend. Kinderen kunnen 
gratis meedoen. 
 
Er zijn dit keer extra activiteiten voor 
peuters (kinderen van 2 en 3 jaar) met de 
Peuter-PurVak. De activiteiten voor peuters 
zijn in Beuk. 
Voor het volledige programma, een 
overzicht van de speciale activiteiten, 
voetbaltoernooi, de openstelling van de 
sportaccommodaties en het programma 
voor inclusief sporten: kijk op 
www.spurd.nl/purvak.  
Voor een overzicht van alle Purmerendse 
Vakantieactiviteiten in de meivakantie: kijk 
op www.purvak.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor speciale activiteiten kunnen kinderen 
aangemeld worden via de volgende link: 
https://www.supersaas.nl/schedule/SpurdFun/PurVak?view=free. 

 

 
  

http://www.spurd.nl/purvak
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.purvak.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.sanders%40cpow.nl%7C88f45b95798d4e31fafe08da21e7f01a%7C8bb61aaf595e4a52b7002d4bc36bc15e%7C0%7C0%7C637859577308001217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=A4yZGf0tttWkF%2FKEkoANe2konixVgj6sT72bRjxpAwM%3D&reserved=0
https://www.supersaas.nl/schedule/SpurdFun/PurVak?view=free


Koningsdag 
27 april is het Koningsdag. Dan zijn er in alle plaatsen en dorpen activiteiten en vrijmarkten. In 
Purmerend kunt u het beste naar het Leeghwaterpark (bij het zwembad) een kijkje nemen. Veel 
kinderen verkopen en kopen oude spulletjes, maken muziek of doen spelletjes. Hierover hebben we 
vorige week ook gepraat in de klassen. En ook dan mogen de kinderen weer in oranje gekleed het 
feest gaan vieren.  
 

 
 
4 en 5 mei 
Ook dit zijn bijzondere dagen in Nederland. Op 4 mei worden de mensen herdacht die gestorven zijn in de 
oorlog. En op 5 mei is het bevrijdingsdag. Ook op deze dagen is er vaak van alles te doen.  

 

Kuna Extra vanaf woensdag 11 mei 
Op woensdagmiddag organiseren we extra activiteiten voor kinderen uit de middenbouw en 
bovenbouw, die dit leuk vinden. Na de voorjaarsvakantie starten er nieuwe activiteiten.  
De kinderen konden dit keer kiezen uit vioolles, sport, koken, circus en theater.  
We hebben een nieuw rooster gemaakt voor de kinderen waarvan we de keuze en uw toestemming 
op tijd hebben doorgekregen. Uw kind wordt na de meivakantie geïnformeerd over de activiteit waar 
het aan mee mag doen. De kinderen die meedoen aan Kuna Extra nemen ook op woensdag brood 
mee. 
 
Gymkleding 
Op dinsdag en donderdag hebben alle klassen gym. Let erop dat uw kind sportkleren mee neemt: 
een sportbroek en sportshirt, en gymschoenen. Bij de gymzaal is een kleedkamer waar uw kind zich 
kan omkleden. Na gym trekken de kinderen hun gewone kleding weer aan.   
 
Zelf elke dag fruit meenemen 
Vanaf 9 mei is er geen schoolfruit meer. Uw kind moet dus elke dag zelf fruit mee naar school nemen 
voor de ochtend pauze. Let op, we eten in de ochtend alleen fruit. Tussen de middag wordt er brood 
gegeten. We drinken water op school, elk kind heeft zijn eigen dopper. Er wordt dus geen limonade 
of frisdrank gedronken. Als uw kind melk nodig heeft, mag het wel een pakje melk meenemen. 
 
Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne 
Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Europa. Daar zijn ook veel kinderen bij. In 
Purmerend en Edam zijn grote opvanglocaties waar de vluchtelingen worden opgevangen. Er wonen 
ook gezinnen bij Nederlandse gezinnen in huis en in vakantiehuisjes. De kinderen moeten natuurlijk 
ook naar school. Op Kuna Mondo zijn twee klassen gestart met kinderen uit Oekraïne. 16 mei zal er 
nog een klas starten. De andere kinderen hebben onze nieuwe kinderen hartelijk verwelkomd.  



 

 
Belangrijke data 
 

 

 
23 april – 8 mei Meivakantie 

Holiday 

9 mei 2022 Naar school 
Back to school 

25 mei  Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij 
Seminar for the teachers. There is no school 

26, 27 mei Hemelvaartsdag en vrije dag 
Holiday  

30 mei Naar school 
Back to school 

6 juni Pinksteren 
Holiday 

7 juni Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij 
Seminar for the teachers. There is no school 

8 juni Naar school 
Back to school 

 
Hartelijke groet, 
Team Kuna Mondo 
 


