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Kinderen vrij: studiedagen en staking 
In november zijn er twee studiedagen voor de leerkrachten: maandag 4 november en dinsdag 5 
november. 
Op woensdag 6 november 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.  
De kinderen hebben vrij op: maandag 4 november en dinsdag 5 november en woensdag 6 
november! 
 
 
 
 
 

   Feest op 8 november 

Vrijdag 8 november is er voor de kinderen 
feest op school: de school bestaat 10 jaar! 
Deze dag mogen de kinderen eten 
meenemen. 
Neem deze dag je sportkleren ook mee. 

 
 
 
Lessen beeldende vorming met Wherelant 
Samen met juf Jolanda van Wherelant hebben de kinderen afgelopen weken in elke klas een 
kunstwerk gemaakt. De kinderen vonden het erg leuk en hebben hard gewerkt om iets moois te 
maken. Juf Jolanda komt dit jaar nog 3 keer in elke klas om met de kinderen te werken. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fiets op slot! 
Sommige kinderen komen op de fiets naar school. Zorgt u 
alstublieft dat uw kind een slot op de fiets heeft. Soms worden 
fietsen gestolen. Dat is jammer. Wij letten er ook op dat de 
kinderen hun fiets op slot zetten.  
 
 
 
 
 
Sint Maarten 
Op 11 november is het Sint Maarten. In Nederland lopen de 
kinderen op 11 november (’s avonds als het donker is) met 
een lampion langs de huizen en zingen liedjes. Dan krijgen ze 
meestal iets lekkers. Op school maakt uw kind een lampion en 
die zal uw kind mee naar huis nemen. Zo kunt u met uw kind 
op 11 november ook meedoen met Sint Maarten. 
 
 
 
Oudergesprekken 
Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 november zijn de 
oudergesprekken. U krijgt een uitnodiging. Komt u alstublieft op de 
afgesproken tijd!  
We vinden het fijn en belangrijk om samen te praten over hoe het gaat 
op school en thuis. Kunt u niet komen, maak dan een nieuwe afspraak.  
 
 
Donderdag 14 november: excursie naar Artis 
Donderdag 14 november gaan we met school naar Artis.  
Trek goede, dichte schoenen aan en een warme jas. 
De kinderen nemen zelf fruit, water en brood mee. Het 
eten en drinken graag in een rugzak meegeven. 
We gaan met de bus naar Artis. Zorg dat uw kind op tijd 
op school is. 
Deze dag hebben we de gewone schooltijden:  
8.45 – 14.45 uur. We maken er een gezellige dag van! 
 
 
Diploma uitreiking en afscheid 
22 kinderen krijgen hun diploma Mondeling Nederlands en gaan naar de volgende school: 
Akur, Christian, Adam, Zihao, Ilaf, Michail, Muhammad, Malak, Amjad, Shahed, Anna, Goamaar, Zeid, 
Vanessa, Wassim, Enya, Tirhas, Rami, Alejandro, Kenini, Pal, Yuheng. 
 
Hun ouders zijn natuurlijk van harte welkom op vrijdag 15 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 18 november starten op hun 
nieuwe school.  
 
  



Schoolfruit  
Vanaf 13 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.  
 
 
Taalcafé: bijeenkomst Mediawijsheid 
U bent altijd welkom in het Taalcafé! Elke donderdag om 13.30 uur is elke ouder welkom in het 
Taalcafé om andere ouders te ontmoeten, samen te praten en thee te drinken. 
Op donderdag 21 november gaat de bijeenkomst over het gebruiken van media (computers, 
televisie, smartphone). Hoe kunt u informatie 
over school opzoeken? Hoe ziet de website van 
de school eruit? Hoe gaat u thuis om met het 
gebruik van televisie, smartphone en tablets? 
Maakt u hier met uw kind afspraken over?  
U krijgt hier tips over. 
Het Taalcafé wordt geleid door Anouk Loer van 
de Bibliotheek Waterland. Meld u aan bij de 
leerkracht (tijdens het oudergesprek) of neem 
contact op met de Bibliotheek Waterland (06-
82830225). 
 
Sinterklaas 
Op 5 december zullen de kinderen in de klas Sinterklaas vieren. 
 
Belangrijke data 
 

 
 

4, 5, 6 november Studiedagen en staking onderwijs kinderen vrij 
Seminar for the teachers, and a strike, 3 days off 

8 november 
 

Feest op school voor de kinderen: de school bestaat 10 jaar 
School party for the children. The school exists 10 years 

11, 12, 13 
november  

Oudergesprek 
Parents meeting for your child. Please be on time 

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

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

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

21 november Taalcafé voor ouders: bijeenkomst over Mediawijsheid 
A meeting for parents about the use of media 

5 december 
 

Sinterklaas (op school) 

21 december t/m 6 
januari 

Kerstvakantie 

 
 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 


