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Donderdag 30 en vrijdag 31 januari vrij  

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben de leerkrachten studiedagen. Die dagen is er geen school 

en zijn de kinderen vrij. Vrijdag 31 januari wordt er door Spurd een sportspektakel georganiseerd in 3 

sportzalen in Purmerend: sporthal de Kraal (bij de school, waar de kinderen gym krijgen), sporthal de 

Vaart (in de Purmer-Zuid) en sporthal de Gors. 

 

Oudergesprekken 

Maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 februari zijn de oudergesprekken. U krijgt een 

uitnodiging voor het gesprek. Komt u alstublieft op de afgesproken tijd! We vinden het fijn en 

belangrijk om even met elkaar te praten over hoe het gaat op school en thuis. 

 

Diploma-uitreiking  

Op donderdag 13 februari krijgt een groep kinderen hun diploma. 

Deze kinderen beginnen op maandag 25 februari op een nieuwe school.  

Hun ouders zijn natuurlijk van harte welkom op donderdag 13 februari om 13.15 uur op school, want 

van een afscheid maken we een feestje. We gaan deze kinderen zeker missen! U krijgt een aparte 

brief met de uitnodiging. 

Vrijdag 14 februari feestprogramma op school voor de kleuters en de middenbouw kinderen 

In de ochtend zijn er feestelijke activiteiten in de klas en ’s middags zijn er leuke activiteiten in de 

gymzaal. Spurd (onze gymjuf) helpt hierbij. De kinderen moeten hun gymspullen meenemen en hun 

lunch en drinken. 

 

De bovenbouw kinderen gaan naar NEMO op vrijdag 14 februari 

Op vrijdag 14 februari gaan we met de kinderen van de 

bovenbouw naar NEMO in Amsterdam.   

De kinderen gaan onder begeleiding van leerkrachten met 

het openbaar vervoer (de bus) naar Amsterdam. De 

kinderen worden om 8.45 uur gewoon op school verwacht 

en zullen om 14.45 uur (op de gewone tijd) naar huis gaan. 

Het is handig dat de kinderen die dag zelf een rugtas met 

lunch en drinken meenemen. 

NEMO is een technologiemuseum voor kinderen, waar je 

allerlei proefjes kunt doen. In groepjes kunnen de 

kinderen in NEMO van alles zien en doen. 

 



 
 

Voorjaarsvakantie 

Van 15 t/m 23 februari is het voorjaarsvakantie. De kinderen zijn vrij. Maandag 24 februari begint de 

school weer. 

 
Lessen beeldende vorming met Wherelant  

Juf Jolanda van Wherelant werkt nog steeds elke maandagochtend met een groep kinderen aan 

mooie kunstwerken. De kinderen vinden het erg leuk en werken hard om iets moois te 

maken. Hieronder ziet u een paar foto’s. Op www.kunamondo.nl vindt u nog meer foto’s van het 

werk van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren fietsen op school is een mooie kans!        

Op school hebben we 8 fietsen gekregen van de 

Stadsverwarming Purmerend (we stonden in de krant!). 

Kinderen kunnen fietsles krijgen op school, als ze nog niet 

kunnen fietsen. En ook de ouders mogen meedoen. 

De fietsles is op 3 donderdagmiddagen: 2, 9 en 16 april van 

13.30 tot 14.45 uur (Taalcafé). 

De lessen worden gegeven door juf Marianne en juf Inez 

van Klaarr. 

 

http://www.kunamondo.nl/


 
 

In de klassen zullen we ook bezig zijn met verkeer. Alle 

kinderen die ouder zijn dan 6 jaar en nog niet kunnen 

fietsen, mogen meedoen. Hun moeders en vaders, kunnen 

ook komen. 

En moeders en vaders die zelf niet kunnen fietsen, en het 

wil leren: doe mee!  

Vertel het in het oudergesprek als uw kind of uzelf mee 

willen doen. 

Daarna is het belangrijk dat de kinderen goed blijven 

oefenen. Op school, maar ook in hun eigen straat en wijk. 

 
Spurd JeugdSportpas 

Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Probeer dan vijf keer een sport via de Spurd 

JeugdSportPas. De Jeugd Sport Pa is voor leerlingen van groep 1 t/m 8 en kost €8,00.  

Op de website staat een overzicht van alle sportcursussen. Aanmelden kan tot en met zondag 23 

februari via www.sportpas.nl/purmerend.  

Er zijn 28 verschillende sporten, er zit vast een leuke sport voor je bij. 

Voor meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl of 

bellen naar Olga Does 0299-418100. 

 
 

Belangrijke data 
 

 
 

30 en 31 januari Studiedagen, de kinderen zijn vrij 
Two days seminar for the teachers, the children have 2 days off 
from school. 

3, 4, 5, 6 februari Oudergesprekken 
Parents meetings. Please be on time. 

13 februari 
 

Diploma-uitreiking van 10 kinderen 
Diploma ceremony 

14 februari 
Kleuters/middenbouw 

Activiteiten en sport op school 
Activity’s and sport at school 

14 februari 
Bovenbouw 

Excursie naar NEMO in Amsterdam  

Excursion to NEMO, Amsterdam 

16 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie 
Holiday 

Vrijdag 10 t/m woensdag 
15 april 

Vakantie (Pasen) en studiedagen leerkrachten 
Holiday for Easter en two days seminar for the teachers. The 
children have a few days of from school. 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 
Holiday 

 
Hartelijke groet,   Team Kuna Mondo  



 

 
Met ingang van januari kunnen de leerlingen van Kuna Mondo leren fietsen. 
Met dank aan Stadsverwarming Purmerend en De Graaf Afvalbeheer (aangeleverd) 

Fietsen van Stadsverwarming voor school 
Door: John Bontje   vrijdag 20 december 13:59 - 2019 (Rodi Purmerend) 

 

Personeel van SVP zamelde hiervoor afgedankt koper in om met de opbrengst  
de fietsen aan te kunnen schaffen. Het koper is te vinden in afgedankte afleversets 
 en warmtemeters. In hun vrije tijd sloopte een groep medewerkers die apparaten en  
werd het materiaal verkocht aan De Graaf Afvalbeheer. Vanwege het goede doel  
verhoogde deze de prijs van dit oude materiaal. 

Leren spreken, schrijven en lezen 
Frank Kleine, Rob Hoogestijn en David Scholten van SVP hebben vanochtend  
de fietsen overgedragen aan de school. Op het Kuna Mondo zitten kinderen die  
uit alle delen van de wereld komen en vaak erg veel hebben meegemaakt. Ze leren  
daar in één jaar tijd Nederlands spreken, schrijven en lezen. 
Deze school begint in januari 2020 met het project 'Verkeer'. Met de fietsen van  
SVP kunnen ze nu ook leren fietsen. De school was daarom ontzettend blij  
met deze waardevolle bijdrage van SVP. 


