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Koningsspelen vrijdag 23 april op school
Dinsdag 26 april is het in Nederland Koningsdag. Op scholen wordt dat elk jaar gevierd met sport en
spel voor kinderen, dat heten de Koningsspelen. We maken er een leuke dag van met de kinderen en
gaan spelletjes in de klas doen. We gaan ook extra buiten spelen met de kinderen, zodat alle
kinderen lekker bewegen. De kinderen krijgen deze dag fruit van school en tussendoor iets lekkers.
Uw kind moet wel zijn of haar eigen brood mee nemen.
De kleur van het Nederlandse koningshuis is oranje. Heeft uw kind een oranje T-shirt of andere
oranje kleding? Het is leuk als uw kind dat deze dag aantrekt naar school.
Games because of King’s Day
Tuesday the 26th of April is King's Day in the Netherlands. Schools celebrate this every year with sports
and games for children, which are called the King's Games. We make it a funny day with the children
and play games in the classroom. We will also play extra outside with the children, so that all children
can move around. This day the children get fruit from school and a snack in between. Your child must
bring his or her own bread for lunch, as usual.
The color of the Dutch royal family is orange. Does your child have an orange T-shirt or other orange
clothing? It's nice when your child is wearing it on the 23th of April.
Corona
Gelukkig hebben we geen coronagevallen meer gehad op school. Maar we blijven alert, goed
opletten. Dus als uw kind verkouden is of koorts heeft, houd het alstublieft thuis. En laat het testen.
Als uw kind getest is, wilt u ons alstublieft dan direct informeren over de testuitslag?
Fortunately, we have had no more corona cases at school. But we remain alert. So if your child has a
cold or a fever, please keep it at home. And have it tested.
If your child has been tested, would you please inform us immediately about the test result?
Thema In vogelvlucht
In deze periode
werken we aan het
thema In vogelvlucht.
Sommige klassen
hebben buiten vogels
gespot. En alle
middenbouw en
bovenbouwklassen
maken een
schimmenspel van
vogels met juf Jolanda.

Purvak
Tijdens de meivakantie is er een coronaproof PurVak, sport en spel voor kinderen in Purmerend en
de Beemster.
During the holiday there are sportactivity’s for children in Purmerend and the Beemster. You can
register your child via the link below.
2 t/m 6 jaar
De Peuter-PurVak is terug voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op het grasveld van het Spurd
Leeghwaterbad (ingang via de achterkant van het Spurd Leeghwaterbad bij de Skatebaan).
4 t/m 12 jaar
We organiseren elke dag sport- en spelactiviteiten bij FC Purmerend, Vpv Purmersteijn, SV Beemster
en de Wherevogels.
Speciale activiteiten
Naast deze dagelijkste activiteiten hebben wij ook speciale activiteiten:
Workshop Tiktok door twee Purmerendse influencers, Tennis, Softbal, Hockey, Korfbal, Judo, Rugby,
Beachvolleybal, Basketbal en creatieve activiteiten verzorgd door Cultuurhuis Wherelant.
Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht!
Klik op deze link:
https://www.supersaas.nl/schedule/SpurdFun/PurVak?view=free&fbclid=IwAR0FA7Aww4PnoA_6SQspmm_oCX1N8wIlWOmiXnWwYP-a8chAVPRlWLK2sA
Of scan de QR-code op de poster (zie bijlage) met je mobiel.
Belangrijke data
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april
t/m zondag 9 mei
Woensdag 12 t/m
vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei en
dinsdag 25 mei
Vrijdag 25 juni
12 juli t/m 22
augustus
Hartelijke groet,
Team Kuna Mondo

Koningsspelen: Activiteiten en spelletjes op school
Meivakantie
Holiday
Suikerfeest, vakantie en studiedag voor de leerkrachten
A short holiday and seminar for the teachers. The children have
three days off
Pinkstervakantie en studiedag. De kinderen zijn vrij
Two days off for the children
Studiedag de kinderen zijn vrij
Zomervakantie
Summer holiday

