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Bezoek Vincent van Gogh
museum

Programma

06 j uli 2017

Bezoek Vincent van Gogh museum
Afgelopen donderdag hebben we een
bezoek gebracht aan het Vincent van Gogh
museum in Amsterdam. Eindelijk konden we
de echte schilderijen... Lees verder

Vincent van Gogh in de klas
26 j uni 2017

Vincent van Gogh in de klas Deze periode werken we over het thema
Vincent van Gogh. We leren de verschillende stijlen die Vincent
gebruikte in zijn schilderijen. We ler... Lees verder
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Speelgoed maken
22 j uni 2017

Speelgoed maken Afgelopen donderdag kregen wij een
klassenbezoek van Juf Tabhita van Cultuurhuis Wherelant. Zij kwam
ons les geven in het maken van verbindingen en dan ... Lees verder

schoolreisje 2017
07 j uni 2017

Op woensdag 7 juni zijn we met de groepen 3,4 en 5 naar dierenpark
Amersfoort geweest. Ondanks dat het weer niet echt mee zat,
hebben we een geweldige dag gehad! We hebben e... Lees verder

Poetsbus
18 mei 2017

Poetsbus Donderdag kregen wij bezoek van de poetsbus. Eerst
kregen we in de klas een les over hoe vaak je mag eten per dag om
je tanden gezond te houden en wat eten doet me... Lees verder

Paasontbijt groep 3C
13 april 2017

Paasontbijt in groep 3C Het was vanochtend erg gezellig in groep 3C.
De tafels waren mooi gedekt, kinderen waren blij en iedereen had zijn
steentje bijgedragen aan een heer... Lees verder

Bezoek aan 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

Gestart project Circus
13 maart 2017

We zijn gestart met het project Circus! In de klas zijn we in een
circuit al druk bezig geweest met ons nieuwe project Circus. De
leerlingen werken samen door elkaar bijvoo... Lees verder

Carnaval
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28 februari 2017

Carnaval Wat een feest was het gistermiddag op de Klim-opschool.
Alle kinderen kwamen prachtig verkleed op school. In een
lange polonaise zijn we een rondje door de hele ... Lees verder

Ons eigen Sinterklaasjournaal!
24 nov ember 2016

Ook dit jaar kijken we natuurlijk elke avond naar het
Sinterklaasjournaal. En wat is het weer spannend! Wij wilden nu ook
zélf eens kijken of wij een eigen Sinterklaasjo... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

