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Sinterklaas is in het land 
Sinterklaas is een Nederlands kinderfeest. Uw kind leert deze maand over feesten. 
Op 4 december vieren we Sinterklaas in de klas.  

Social Schools 
Op Social Schools krijgt u 
belangrijke berichten van school. 
Ook zetten de leerkrachten in 
ieder geval 1x per maand foto’s of 
een filmpje van activiteiten in de 
klas op Social Schools. Dat doen 
we meestal per klas. Zo kunt u zien 
wat uw kind doet op school. Zeker 
in deze tijd van corona, kunt u dan 
toch zien wat uw kind elke dag 
doet.  
U kunt in Social Schools ook 
reageren op de berichten, als u dat leuk vindt. Wij vinden het 
leuk om reacties te lezen. 
 
All important messages from school you can find on Social Schools. The teachers will also share some 
photo’s or short movies from your child, at least once a month. In this way you are able to watch the 
activities at school. We enjoy receiving responses from you. 



Thema eten en drinken 
De afgelopen maand hebben we gewerkt aan het thema eten en drinken. We 

hadden een echte supermarkt op school! 

Trakteren 

Als uw kind jarig is, wil het misschien trakteren op school. Wilt u alstublieft alleen 

traktaties meegegeven die voorverpakt zijn? Op dit moment mag er, door corona, 

geen zelfgemaakte taart of cake getrakteerd worden. Alles moet in een aparte 

verpakking zitten. Een lekkere traktatie kan natuurlijk ook gezond zijn! 

 

Treats 

Do you only want to give prepackaged birthday treats? 

 

 

Belangrijke data 
 

 
 

4 december Sinterklaasfeest op school 
Sinterklaas-party at school 

17 december 
 

Kerstfeest op school 
De kinderen nemen een kleine lunch mee naar school en krijgen er 
wat lekkers bij. 
Christmas-party at school for the children.  
The children take a small lunch to school and get some treats. 

19 december 2020 
– 3 januari 2021 

Kerstvakantie 
Holiday for Christmas and New Year 

4 januari 2021 Naar school 
Back to school 

 
Hartelijke groet,  
Team Kuna Mondo 


