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Carnaval vieren

Programma

28 februari 2017

Dinsdagmiddag hebben we super leuk
carnaval gevierd op school. Eerst gingen we
de hele school rond in de polonaise. Daarna
mochten we spelletjes doen in de klassen
van groe... Lees verder

thema Dierenasiel
01 februari 2017

Deze weken spelen en werken we met het thema Dierenasiel. We
hebben in onze klas een eigen dierenasiel gemaakt. Er staan
dierenhokken met dieren erin en we hebben een balie... Lees verder
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Sinterklaasfeest
05 december 2016

En op 5 december kwam de Sint toch echt op school. En we hebben
heel hard gezongen!! De Sint kwam aan in een echte politieauto.
Daarna konden we binnen de pakjes zoeken en ... Lees verder

Sinterklaas activiteiten (1)
02 december 2016

Deze weken leren en werken we natuurlijk met het thema
Sinterklaas. Daarvoor is een deel van de klas omgetoverd in een
bakkerij. Maar daarnaast leren we ook door te spelen m... Lees
verder

Sinterklaas activiteiten (2)
02 december 2016

nog meer foto's.... Lees verder

Pepernoten bakken
30 nov ember 2016

Op woensdag mochten de Pieten van groep 3b weer naar school. Zij
leerden de juiste ingrediënten af te wegen en maakten er deeg van.
daarna mochten ze er balletjes van draaie... Lees verder

Pietengym
29 nov ember 2016

Op dinsdag mochten de Pieten in opleiding van groep 3 naar de grote
gymzaal in de Karekiet. Daar had meester Sander een fantastische
Pietenles voorbereid. De kinderen liepen... Lees verder

Afsluiting van de Kinderboekenweek
14 oktober 2016

Met de afsluiting van de Kinderboekenweek werden we weer lekker
voorgelezen. Nu door een opa en drie oma's. Sommigen hadden hun
eigen lievelingsboeken meegenomen. Het was l... Lees verder

Van appelboom tot appelmoes
22 september 2016
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Donderdagmiddag hadden we een echte appelmiddag. Eerst gingen we naar de tuin van Luuk
om te zien hoe de appels en peren aan de boom groeien. 3 Kinderen
mochten nog een appe... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

