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Sport in de herfstvakantie bij Spurd 
De herfstvakantie begint op zaterdag 16 oktober.  
In Purmerend en in de Beemster is er in de sportzalen Purvak: kinderen kunnen komen sporten en 
spelen. Dit is gratis. 
 
Taalcafé 
Het Taalcafé is elke donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur op het NL-Plein in Bibliotheek 
Waterland, Waterlandlaan 40 • 1441 MP Purmerend. Het Taalcafé is er om andere ouders te 
ontmoeten, samen te praten en thee te drinken. Er wordt ook verteld over school.  
Als u mee wilt doen kunt u gewoon naar de bibliotheek gaan, of even bellen of appen naar: 

06 14 305 887. 
 
Muzieklessen op de vrijdag 
Alle kinderen uit de bovenbouw hebben op vrijdagochtend muziekles. Ze leren dan een instrument 
spelen. Uw kind krijgt het instrument mee naar huis. Zorgt u ervoor dat uw kind thuis ook oefent, en 
elke vrijdag het instrument weer bij zich heeft? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Thema Boekeloeren en Kinderboekenweek 
Het was Kinderboekenweek en we hebben met de midden- en 
bovenbouw gewerkt aan het thema Boekeloeren. Dat ging over lezen,  
soorten boeken en verhalen, zoals sprookjes. 
De kinderen mochten ook naar een boekenmarkt op basisschool de 
Kawama, waar ze een boek mochten uitkiezen om mee naar huis te 
nemen. 
 
Oudergesprekken 
Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november zijn de 
oudergesprekken. U krijgt een uitnodiging in Social Schools. 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.  
 
Extra activiteiten op de woensdagmiddag 
Op woensdagmiddag gaan we extra activiteiten organiseren voor kinderen uit de middenbouw en 
bovenbouw die dit leuk vinden. Dit begint op woensdag 24 november. Uw kind kan dan bijvoorbeeld 
extra sporten, dansen, muziek maken of techniek lessen krijgen. Na de vakantie krijgt u hier 
informatie over, en dan kan uw kind zich inschrijven als het mee wil doen. 
Woensdag 25 oktober, woensdag 3 november, woensdag 10 november en woensdag 17 november is 
er een basketbal-clinic. Alle kinderen die zich hebben opgegeven mogen meedoen. De kinderen die 
meedoen, eten dan op school. U krijgt hier na de vakantie nog een bericht over in Social Schools. 
 
Belangrijke data 
 

 
 

16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
Holiday 

Elke donderdag 
9.00 – 10.00 uur 

Taalcafé in Bibliotheek Waterland 
Waterlandlaan 40, 1441 MP Purmerend 

3 november  Waterdrinkdag op school 

4, 5 november 
 

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

15, 16, 17 november  Oudergesprekken 
Parents meeting for your child. Please be on time 

18 november 
 

Artis / ZOO 
We gaan naar de dierentuin. We will visit the ZOO 

19 november Diploma-uitreiking voor de kinderen die uitstromen naar een 
andere school 
Diploma ceremony for the children that start at a new school  in 
november 

 
Fijne vakantie allemaal!  
Team Kuna Mondo 



 
 
 


