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EXTRA NIEUWSBRIEF 
 
Kinderen 15 maart vrij door staking 
Op vrijdag 15 maart 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 
belangrijk de kinderen elke dag goed onderwijs te geven. De leerkrachten van Kuna Mondo staken 
ook, dus 15 maart is er geen school.  
Spurd organiseert 15 maart een sportactiviteit in 2 sportzalen in Purmerend (zie poster). Daar mag 
uw kind gratis aan meedoen. U moet uw kind wel zelf brengen (en begeleiden). 
 
On Friday, the 15th of March there will be a nationwide strike in education. The work pressure in 
education is high and there is a teacher shortage. If a teacher is ill, there are no substitutes and we 
think it is important to give the children good education every day. The teachers of Kuna Mondo will 
be striking as well. So Friday the 15th of March there is no school. 
Spurd organizes a sports activity in two sport accomodation in Purmerend on 15 March (see poster). 
Your child can participate for free. You must bring (and accompany) your child yourself. 
 
Iedere werknemer in Nederland heeft het recht om te staken. De staking van 15 maart is een 
politieke staking, omdat we vinden dat de regering meer geld moet geven voor betere salarissen en 
om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Er zijn de hele week acties, en de landelijke 
onderwijsstaking is op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.  
 
Every employee in the Netherlands has the right to strike. The strike of March the 15th is a political 
strike, because we believe that the government should give more money for better salaries and to 
reduce the workload in education. There are protests all week, and the national education strike is on 
15 March at the Malieveld in The Hague. 
 
Taalcafé 
Het taalcafé gestart!  Het volgende taalcafé is op 14 maart om 13.30 uur. Dit is elke donderdag. 
Alle ouders zijn welkom, in de ouderkamer!  Wil jij ook andere ouders ontmoeten? Samen een kopje 
koffie of thee drinken? Praten over wat jouw kind doet op school? Meld je aan bij school of bij 
Annemarie van Heems, 0633420370 of avanheems@bibliotheekwaterland.nl. Gewoon langskomen 
op donderdagmiddag mag ook. 
 
Belangrijke data: 

 
 Vrijdag 15 maart Staking. De school is dicht. 

8 en 9 april Studiedag 
Kinderen vrij 

19 april t/m 5 mei Voorjaarsvakantie 
Holiday 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo 
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