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Website 
De school heeft een mooie nieuwe website: www.kunamondo.nl. U kunt hier alle informatie over de 
school vinden. Ook staan er foto’s op van activiteiten die we met de kinderen gedaan hebben. Zoals 
het Sinterklaasfeest dat we vorige week gevierd hebben. Heeft u al gehoord van uw kind dat Sint bij 
ons met de taxi kwam? 

 

 
 
 
 

Donderdag 20 december is er een kerstlunch!  
  
Kerstlunch!   
We organiseren een kerstlunch voor de kinderen, op donderdag 20 december.   
Elk kind mag een gerecht meenemen, wat hij kan delen met andere kinderen. Als u vragen heeft kunt 
u dat met de leerkracht bespreken. Drinken mag ook meegenomen worden. De kosten van het 
gerecht kunt u terugvragen, als u de bon inlevert. De lunch is onder schooltijd en de kinderen gaan 
op de gewone tijd naar huis, 14.45 uur.   
   
Christmas Meal!   
We are hosting a Christmas lunch for the children, this year on Thursday, December 20th.  Each child 
can bring a dish to share with others. If you don’t know what kind of dish you should make, you can 
ask the teacher. If you don’t want to make a dish, your child can bring something to drink for himself 
and the other children. The costs of the dish can be refunded if you hand in the receipt. The lunch is 
during school hours and the children go home at the normal time, 14.45. 
 
 
 
  

http://www.kunamondo.nl/


 
Taalcafé 
Na de kerstvakantie start het taalcafé!   
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 of 
neem contact op met Annemarie van Heems, 0633420370 of mail 
naar avanheems@bibliotheekwaterland.nl. 
 
Sporten met Spurd 
Aanmelden voor de Spurd-JeugdSportPas. 
Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Met de Spurd-JeugdSportPas kun je voor €7,50 vijf keer 
kennismaken met verschillende leuke sporten. De JeugdSportPas is voor basisschoolleerlingen van 
groep 1 t/m 8. Wilt uw kind meedoen, maar kunt u geen €7,50 betalen? Laat het even weten aan juf 
Moniek of juf Ally. Dan kunt u een voucher krijgen voor uw kind om gratis mee te doen. 
Aanmelden voor de tweede periode kan tot en met zondag 6 januari. De cursussen van de 2e periode 
starten na de kerstvakantie. Inschrijven voor de overige periodes 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.  
 
Kinderen vrij vanwege studiedagen 
In februari zijn er twee studiedagen voor de leerkrachten.  
De kinderen hebben vrij op: maandag 4 februari en dinsdag 5 februari!  
 

Belangrijke data: 

 
 

20 december Kerstlunch op school 

21 december  
13.30 uur 

Samen zingen met de kinderen van de scholen Oeboentoe en de 
Kawama op het schoolplein van de Kraal 
De ouders zijn welkom om te komen kijken 
The children sing together with the children from the other schools: 
the Oeboentoe and the Kawama, in the schoolyard. Parents are 
welcome to come and watch 

22 december t/m 6 januari Kerstvakantie – Christmas holiday 

7 januari Eerste schooldag na de vakantie 
First schoolday 

4, 5 februari Studiedagen kinderen vrij 
Seminar for the teachers, a day off. 

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

16 t/m 24 februari Krokusvakantie 
 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 

mailto:avanheems@bibliotheekwaterland.nl

