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Sinterklaas was op school 
Op 5 december kregen we bezoek van Sinterklaas. De kinderen hebben een mooie dag gehad.  
Op www.kunamondo.nl kunt u nog meer foto’s vinden. 

        
 

 

 

Let op de datum is veranderd! 
Vrijdag 20 december is er een kerstlunch!  

  
Kerstlunch!   
We organiseren een kerstlunch voor de kinderen, op vrijdag 20 december.   
Elk kind mag een gerecht meenemen, wat hij kan delen met andere kinderen. Als u vragen heeft kunt 
u dat met de leerkracht bespreken. Drinken mag ook meegenomen worden. De lunch is onder 
schooltijd en de kinderen gaan op de gewone tijd naar huis, 14.45 uur.   
   
Christmas Meal!   
We are hosting a Christmas lunch for the children, this year on Friday, December 20th.  Each child can 
bring a dish to share with others. If you don’t know what kind of dish you should make, you can ask 
the teacher. If you don’t want to make a dish, your child can bring something to drink for himself and 
the other children. The lunch is during school hours and the children go home at the normal time, 
14.45.   
 
 
 
  

http://www.kunamondo.nl/


 
 
 
De kinderen zijn vrij vanwege studiedagen 
Op 6 januari, de eerste maandag na de kerstvakantie is er geen school, de leerkrachten hebben dan 
een studiedag. De eerste schooldag na de kerstvakantie is dinsdag 7 januari.  
30 en 31 januari zijn ook studiedagen. De kinderen zijn dan ook vrij. 
 
Purvak 
Het adres van Wherelant: Van IJsendijkstraat 403, Purmerend (vlakbij de Praxis en Noppes.) 

 



 
 
 

Belangrijke data: 

 
 

Vrijdag 20 december 
Friday, 20 December 

 ديسمب   20الجمعة 

Петък, 20 декември 

December 20, péntek 

Fridayn, 20ê Kanûnê 

Jimce, Diseembar 20 

Viernes 20 de diciembre 

20 Aralık Cuma 

Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 

ዓርቢ , ታሕሳስ 20 

LET OP!! 
In de kalender staat iets anders. 

That is different from what is in the calendar. 
 
Kerstlunch op school. 

Alle kinderen nemen een gerecht mee. 

Each child can bring a dish. 

21 december t/m maandag 
6 januari 

Kerstvakantie   
Christmas holidays 

Dinsdag 7 januari 
Tuesday 7 January 

Eerste schooldag na de vakantie 
First schoolday 

30, 31 januari Studiedagen kinderen vrij 
Seminar for the teachers, a day off. 

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

14 februari  Diploma uitreiking  
Graduation 

15 t/m 23 februari Krokusvakantie 
Holidays 

 

  
  
  

نيوجار جيلوكيغ                                                                          

          新年快乐   

  

  



 

chúc mừng năm mới         

  

sanadka cusub oo faraxsan  

  

  

  

Als team van Kuna Mondo wensen we alle kinderen en ouders:  
 hele fijne feestdagen,  
een gelukkig Nieuwjaar  
 en een fijne vakantie!  

  

  

  

  

  
 


