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Opening van de school  
Maandag 8 februari gaat de school weer open. Alle kinderen komen naar school. 
De kinderen zitten in hun eigen klas, bij hun eigen juf of meester. We zijn blij om alle kinderen 
maandag weer te zien. We moeten wel extra goed opletten op de regels rond corona. 
Uw kind komt natuurlijk niet naar school als het ziek of verkouden is.  
Let op: er zijn ook nieuwe maatregelen. Als er in de klas 1 kind of leerkracht positief getest is op 
corona (Covid-19), dan blijft de hele klas 5 dagen thuis in quarantaine. Na 5 dagen moet uw kind dan 
getest worden. Bij een negatieve test mag het kind weer naar school komen. Als dit gebeurt, zal de 
school u bellen en dit met u bespreken. 
 

 



Op school wordt extra goed schoon gemaakt. De kinderen blijven hun handen wassen: 
- Als ze op school komen; 
- Voordat ze gaan eten en drinken; 
- Na het buitenspelen; 
- Als ze naar het toilet zijn geweest. 

U kunt helaas niet in de school komen op dit moment. Als u vragen heeft, kunt u altijd de leerkracht 
een berichtje sturen via Social Schools of de school bellen. 
In de school komen alleen volwassenen die nodig zijn voor het onderwijs aan de kinderen. 
 
Oudergesprekken 
Deze en volgende week zijn er oudergesprekken. U krijgt een uitnodiging voor het gesprek van de 
leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn online. Zorgt u alstublieft dat u op tijd bent. 
 
Parents meetings 
For every child there will be a parent meeting with the teacher of your child. You will receive an 
invitation from the teacher for an online meeting. Please be on time. 
 
 
Bewegen in gezond 
Iedere dag 20 minuten wandelen is gezond voor het lichaam, maar ook voor je hersenen. 
Om daar gemotiveerd voor te blijven heeft de Nederlandse Hersenstichting een app 
ontwikkeld: https://www.hersenstichting.nl/ommetje/. In een team kun je zo elke dag 20 minuten 
wandelen. 
Uw kind(eren), of u en uw kind samen, kunnen nog steeds meedoen met het Kuna Mondo team in 
deze app. U heeft de volgende code nodig om bij het Kuna Mondo team te komen: 3HPCG. Op Social 
Schools vindt u een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe u d app kunt downloaden en kunt meedoen 
met het team. 
Er doen ook een paar juffen mee! 

 
Belangrijke data 
 

 
 

4 en 5 februari De kinderen zijn vrij. Studiedagen voor de leerkrachten. 
The children have two days of. A seminar/webinar for the teachers. 

8 februari De school is weer open 
The school is reopening for all children. 

4 – 12 februari Oudergesprekken online.  
U krijgt een uitnodiging van de leerkracht. 
Parents meetings online. You will get an invitation from the teacher. 

20 – 28 februari Voorjaarsvakantie 
Holiday 

1 maart School begint weer 
School starts 

 26 maart Diploma-uitreiking voor kinderen die naar een andere school gaan 
Diplome ceremony for the children who will leave for another 
school. 

 
 
Hartelijke groet,  
Team Kuna Mondo 
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