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rekenles over plattegronden
in groep 3

Programma

17 j anuari 2018

Vandaag hebben we het tijdens de rekenles
over het tekenen van plattegronden gehad.
We hebben allereerst gekeken hoe de klas
er van boven uit ziet. Vervolgens zijn de
kinde... Lees verder

Kerst diner in groep 3B.
21 december 2017

Wat hebben wij een geweldig Kerst diner gehad. De klas was mooi
versierd, de kinderen en hun ouders hadden heerlijke hapjes gemaakt
en wat zagen de kinderen er geweldig uit.... Lees verder
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bezoek bibliotheek
01 nov ember 2017

Op woensdagochtend 1 november zijn wij met onze groep en een
deel van groep 3c naar de bibliotheek geweest. Er werd voorgelezen,
we mochten activiteiten doen en een eigen le... Lees verder

Voetbal clinic
10 oktober 2017

In plaats van een gymles van de juf, hadden we vandaag gymles van
een voetbaltrainer! We hebben een wedstrijdje gedaan, penalty's
geschoten en mikoefeningen gedaan met onze ... Lees verder

Spelend leren
09 oktober 2017

Sinds vorige week zijn we begonnen met het spelend leren met als
thema ' gruwelijk eng'. De kinderen kunnen hun schrijf- en
rekenvaardigheden laten zien in de heksenhoek, wa... Lees verder

De eerste weken in groep 3b.
06 oktober 2017

De eerste weken in groep 3 zijn best zwaar voor veel kinderen. De
hele dag luisteren, stil zitten, kort buitenspelen, maar ook
rekenspelletjes doen, achter de computer in de... Lees verder
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Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

