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Social Schools en nieuwsbrief 
Elke ouder heeft een uitnodiging gekregen voor Social Schools. Alle belangrijke informatie voor de 
ouders communiceren wij via Social Schools. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt. Als u hulp wilt bij 
het aanmelden kunt u naar school komen op dinsdag 29 september tussen 15.00 en 17.00 uur.  
Dit is de laatste nieuwsbrief die wij op papier meegeven. De volgende nieuwsbrieven versturen we in 
Social Schools. 
 
Social School and newsletter 
Every parent did receive an invitation by e-mail to sign up for Social Schools. Al information for the 
parents we will communicate in Social Schools. It is very important all parents are registered. If you 
need help to sign up, please come to the school on Tuesday the 29th of September between 15.00 – 
17.00 uur.  
This is the last paper newsletter that we give to your child. Next newsletters will be sent in Social 
Schools. 
 
Ouderavond / filmpje over school 
In normale tijden is er in september een ouderavond op school. Door corona kan dat nu niet. Daarom 
maken wij een filmpje over school. In dit filmpje kunt u zien hoe alles op school gaat en wat uw kind 
bij ons in de klas doet. We zetten het filmpje volgende week woensdag op Social Schools. Als u 
vragen heeft over school, kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.  
 
Parentsmeeting/a movie about school 
Normally in september we organize a parentmeeting in school. Due to corona this is not possible at 
this moment. That’s why we made a short movie about Kuna Mondo. We will share this movie next 
wednesday in Social Schools. If you have questions about the education, you can contact the school. 
 
Aanmelden JeugdSportPas vanaf 18 september 
Vindt uw kind sporten leuk, maar weet het nog niet welke sport het wil doen? De 
kinderen die in Purmerend wonen, kunnen de Jeugdsportpas kopen. Zo kan het 
kind kennis maken met verschillende sporten. U kunt uw kind hiervoor 
inschrijven op https://www.spurd.nl/spurd-jeugdsportpas. 
Tijdens de gehele Nationale Sportweek van 18 t/m 27 september krijgt u 50% 
korting: uw kind kan meedoen met een sport voor € 4,10. Het krijgt dan 3 tot 5 
lessen.  
Na 27 september kost het € 8,20. Inschrijven kan tot en met 18 oktober.  
Als u vragen heeft over de JeugdSportPas kunt u contact opnemen met Olga 
Does (418116 of 418100) van Spurd of mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.  
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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 vaker in de klas om met de kinderen te werken. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Corona en thuisonderwijs 
Op dit moment is iedereen op school gelukkig gezond. Het kan komende weken gebeuren dat 
leerkrachten getest moeten worden en door verkoudheid niet op school kunnen zijn. Als er te weinig 
leerkrachten op school zijn, kunnen wij niet alle kinderen lesgeven op school. Dan zullen wij weer 
online lessen geven aan groepen kinderen. Soms op school meteen assistent, en soms vragen wij u 
uw kind thuis te houden.  
Als dit gebeurt, krijgt u hierover een bericht in Social Schools. 
 
Corona and online education 
At this moment we are happy to tell you that the teachers in Kuna Mondo are all healthy. Of course it 
might happen next period that teachers are absent because they have a cold and must be tested. If 
there are less teachers, we are not  able to teach all the children in the school. In that situation we 
will have to provide online education again. 
Sometimes inside the school, with an assistent, sometimes we will ask you to keep your child at 
home.  
If this happens we will inform you in Social Schools. 
 



Oudergesprekken 
Maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 november zijn de 
oudergesprekken. U krijgt een uitnodiging. U hoort nog of de 
oudergesprekken op school zijn, of dat we de gesprekken online doen via 
Google Meet.  
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.  
 
Parentsmeeting 
On Monday the 2th, Tuesday the 3th and Wednesday the 4th of November there will be a 
parentsmeeting with the teacher of your child. You will get an invitation for his meeting. We will tell 
you at that moment if the meetings will be in the school or online in Google Meet. 
Please be on time. It is important to have a conversation about your child. If you are unable to meet 
the time in the invitation, please contact the teacher for a new appointment.  
 
 
Taalcafé 
U bent op donderdag om 13.30 uur welkom in het Taalcafé! In het Taalcafé kunt u andere ouders 
ontmoeten, samen praten en thee drinken. Er wordt ook verteld over school.  
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). 
Every Thursday at 13.30 you are welcome to meet in the Language Cafe. There you can meet other 
parents en talk about the school and about the live in Holland. You can sign up by the teacher or 
contact Anouk Loer from Bibliotheek Waterland (06-82830225). 
 
 
 
Een rookvrij schoolplein 
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle schoolpleinen in 
Nederland rookvrij. Ook bij Kuna Mondo op het 
schoolplein mag niet meer gerookt worden.  
Zo geven we de kinderen het goede voorbeeld. 
 
A non-smoking schoolyard 
From the 1th of August 2020 smoking is no longer 
allowed on all schoolyards in the Netherlands. The Kuna 
Mondo schoolyard is also non-smoking. 
In this way we set a good example for the children. 
  



Belangrijke data 
 

 
 

10 t/m 18 oktober Herfstvakantie 
Autumn break 

26, 27 oktober 
 

Studiedagen, kinderen vrij 
Seminar for the teachers, 2 days off 

2, 3, 4 november  Oudergesprek 
Parents meeting for your child. Please be on time 

5 november Excursie naar Artis in Amsterdam 
Excursion to the zoo in Amsterdam 

6 november Diploma uitreiking en afscheid van kinderen die naar een nieuwe 
school gaan 
Graduation ceremony for the children who go to a new school 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 
 
 
 

 

Vrijdag 18 september hebben de kinderen op het schoolplein hun fietskunsten geoefend. 


