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Oudergesprekken 
Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november zijn de 
oudergesprekken. U heeft een uitnodiging gekregen 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.  
 
Schoolfruit 
Vanaf 17 november krijgen de kinderen iedere woensdag, donderdag en 
vrijdag schoolfruit. De kinderen hoeven op die dagen dus geen fruit mee te nemen. 
Op maandag en dinsdag moeten de kinderen wel zelf fruit meenemen.   
 
 
Artis 
Donderdag 18 november gaan we met de hele school naar de 
dierentuin. We gaan met een bus. De schooltijden zijn 
hetzelfde als op een gewone dag: van 8.45 – 14.45 uur. Zorg 
dat uw kind op tijd op school is, zodat we op tijd kunnen 
vertrekken met de bus.  
Uw kind neemt zelf in een rugzakje brood mee en wat drinken. 
Wij zorgen voor fruit. 
Trek goede, dichte schoenen aan en een warme jas.  
We maken er een gezellige dag van!  
 
 
Sinterklaas is in het land 
Sinterklaas is een Nederlands kinderfeest. Uw kind leert 
deze maand over feesten. Op vrijdag 3 december vieren we 
Sinterklaas op school.  
 
 
  



Extra activiteiten op de woensdagmiddag: Kuna Extra 
Op woensdagmiddag organiseren we extra activiteiten organiseren voor kinderen uit de 
middenbouw en bovenbouw die dit leuk vinden. Uw kind heeft hier een brief over gekregen. U hoort 
deze week bij welke activiteit uw kind wordt ingedeeld. De activiteiten beginnen op woensdag 24 
november. 
 
Kerstfeest 
Op donderdag 23 december vieren we kerst op school. Uw kind neemt een kleine lunch mee naar 
school en krijgt op school iets lekkers. We gaan gezellig samen eten. 
 
Kerstvakantie 
Vrijdag 24 december zijn de kinderen vrij en begint de kerstvakantie. De kinderen zijn vrij tot en met 
zondag 9 januari 2022. Maandag 10 januari begint de school weer. 
 
Belangrijke data 
 

 

 
Elke donderdag 
9.00 – 10.00 uur 

Taalcafé in Bibliotheek Waterland 

Waterlandlaan 40, 1441 MP Purmerend 06 14 305 887 

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

17 november Start schoolfruit: woensdag, donderdag en vrijdag, elke week!  
Start school fruit: Wednesday, Thursday and Friday, every week 

 

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 

3 december Sinterklaasfeest op school 
Sinterklaas party at school 

23 december Kerstfeest op school 
Christmas-party at school for the children 

24 december 2021 – 9 
januari 2022 

Kerstvakantie 
Holiday for Christmas and New Year 

 10 januari 2022 Naar school 
Back to school  

 
Hartelijke groet, 
Team Kuna Mondo 
 
 


