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Koningsspelen 2017

Programma

21 april 2017

Ook dit jaar deden we weer mee aan de
Koningsspelen. We startten deze sportieve
dag met zang en dans op het plein. De
kinderen van groep 5 op het podium en de
andere KlimOp-... Lees verder

Koningsspelen 2017 deel 2
21 april 2017

Nog wat actiefoto's en foto's van de onderbouw... Lees verder
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Feestelijke opening van de projectweek
20 maart 2017

Hoog geëerd publiek! Daar stonden we dan, om 8.00 u. 's ochtends
in de motregen op het schoolplein. Er was een tent opgezet en er
liepen vier onbekenden rond: een heel lan... Lees verder

Carnaval deel 1
28 februari 2017

CARNAVAL OP DE KLIM-OP: WAT EEN HAPPENING!!
Dinsdagmiddag 28 februari hebben de kinderen weer ontzettend
kunnen genieten van onze daverende carnavalsmiddag. Bijna alle
ki... Lees verder

Carnaval deel 2
28 februari 2017

Nog een aantal mooie foto's van het gezellige Carnavalsfeest. Lees
verder

Mannequin Challenge groepen 7 en 8
23 december 2016

De laatste dag voor de kerstvakantie was wel heel erg speciaal! We
mochten vandaag in onze pyjama's naar school komen..... Tijdens de
pauze hebben we met alle groepen 7 en 8... Lees verder

Themaviering met de peuters van Klein Duimpje
31 oktober 2016

Zoals u misschien wel weet hebben wij twee keer in het jaar een
gezamenlijke themaviering met de peuters van Klein Duimpje. Dit
keer waren groep 1/2C en 1/2E aan de beurt. W... Lees verder

Voorstelling van Meneer Kruis en Meneer Mol groep
1/2 A en B
22 september 2016

Wat een leuke voorstelling van meneer Kruis en meneer Mol!
Boordevol liedjes die we snel mee konden zingen en waar we lekker
gek op mochten dansen. En er waren ook kinderen ... Lees verder

Voorstelling van Meneer Kruis en Meneer Mol groep 1/2 C, D en E
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22 september 2016

Wat een feest! Meneer Kruis en meneer Mol kwamen bij ons op
school met hun gitaar, accordeon en een heleboel andere
instrumenten, om samen met ons muziek te maken. De
kinde... Lees verder

sportdag van de kleuters
16 september 2016

Op vrijdag 16 september was er voor de kleuters een gezellige
sportmiddag georganiseerd. De juffen hadden op het plein diverse
spellen klaar gezet. De kinderen gingen onder ... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

