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Schoolreisje

Programma

07 j uni 2017

Op woensdag 7 juni zijn we met de groepen
3,4 en 5 op schoolreisje geweest naar
dierenpark Amersfoort. Ondanks de vele
regen hebben we een erg leuke dag gehad.
We hebben he... Lees verder

Koningsspelen 3A
21 april 2017

Vandaag was het weer zo ver! De Koningsspelen waren begonnen
met een muzikale opening op het schoolplein. Daarna liepen we met
de groepen 3 t/m 8 naar het park om daar te ... Lees verder
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Paasontbijt
13 april 2017

Donderdagmorgen hebben we met de kinderen kunnen genieten van
een heerlijk paasontbijt. De tafels waren gezellig gedekt en alle
kinderen hadden er zin in. We zijn begonnen m... Lees verder

Bezoek circus Sijm.
17 maart 2017

We hebben een bezoek mogen brengen aan Circus Sijm! Dit was
heel bijzonder! De directeur kon ons van alles vertellen over het circus
en we mochten hem allerlei vragen stelle... Lees verder

Carnaval
28 februari 2017

Vanmiddag hebben we carnaval gevierd op de Klimop. We begonnen
de middag met een polonaise door de hele school. Daarna werden
we in groepjes verdeeld en gingen we onder beg... Lees verder

Bezoek aan de dierenwinkel.
03 februari 2017

Vrijdag hebben wij een bezoek gebracht aan dierenwinkel
Rensenbrink in de Weidevenne. Onder begeleiding van ouders, in
groepjes, kregen we een vragenblad van de juf. Op deze... Lees
verder

Letterfeest in groep 3a
30 j anuari 2017

Ei ei ei en we zijn zo blij We kennen alle letters en dat vieren wij!
Vandaag was het dan zo ver. De ei werd vandaag als allerlaatste
letter aangeboden en dat moest... Lees verder

Zingen in Novawhere
19 december 2016

Vanochtend zijn we met een aantal klassen naar Novawhere
geweest. We hebben daar in verschillende huiskamers onze liedjes
gezongen. Sommige kinderen vonden het wat spann... Lees verder

Zingen in Novawhere
19 december 2016
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Vanochtend zijn we met een aantal klassen naar Novawhere geweest. We hebben daar in
verschillende huiskamers onze liedjes gezongen. Sommige kinderen
vonden het wat spann... Lees verder

Naar de bibliotheek
01 nov ember 2016

Naar de bibliotheek Dinsdag 1 november hebben we een bezoek aan
de bibliotheek gebracht. Een mevrouw van de bibliotheek legde ons
van alles uit over de boeken op de kind... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

