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Koningsspelen 2018 groep
1/2E

Programma

20 april 2018

Koningsspelen 2018 groep 1/2 E Wat
hebben we genoten van de koningsspelen!
We hadden heerlijk weer en nadat we buiten
een gezamenlijke opening hadden gehad,
gingen we v... Lees verder

Palmpasen groep 1/2 E
22 maart 2018

Palmpasen groep 1/2E Afgelopen donderdag zijn we samen met
groep 1/2B naar het Jaap van Praaghuis geweest om daar
Palmpasen te vieren. Van te voren hadden we allemaal lie... Lees
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verder

Brandweer groep 1/2 E
01 maart 2018

Brandweer groep 1/2E: In de weken dat we hard aan het werk waren
om veel te leren over het beroep brandweer, kregen we ook echt
bezoek van de brandweer! De brandweerman k... Lees verder

Carnaval groep 1/2E
23 februari 2018

Carnaval in groep 1/2E: Alaaf! Wij hebben heerlijk carnaval gevierd! In
de middag mochten we allemaal verkleed komen naar school, ook de
ouders die kwamen helpen en de ju... Lees verder

Thema beroepen
15 j anuari 2018

Thema beroepen groep 1/2E: De afgelopen weken hebben wij
gewerkt over het thema beroepen. Onze klas was veranderd in een
ziekenhuis, later in een brandweer kazerne. Ook k... Lees verder

Sneeuwpret
12 december 2017

Het sneeuwt! En zoals u kunt zien hebben we daar meteen van
genoten. We hebben sneeuwballen gegooid tegen de muur, we
hebben geprobeerd een sneeuwpop te maken en we hebben
o... Lees verder

We zijn weer begonnen!
20 september 2017

We zijn weer begonnen, in een nieuwe klas, met nieuwe juffen en
nieuwe kinderen. Hier kunt u zien wat wij doen tijdens het spelen en
werken... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

