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Koningsspelen 2017 deel 1

Programma

21 april 2017

Vrijdag begon de dag sportief met een
warming up op het schoolplein. Alle
kinderen hebben meegezongen en gedanst
op het lied Okido. Daarna zijn we lopend
naar het sportveld ... Lees verder

Koningsspelen 2017 deel 2
21 april 2017

Vrijdag 21 april was weer een sportieve dag. De kinderen kwamen
allemaal in hun sportkleding naar school en hebben de hele ochtend
deelgenomen aan de spelletjes op het veld.... Lees verder
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Koningsspelen actiefoto's
21 april 2017

Tot slot nog een aantal actiefoto's! Lees verder

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 ... Lees verder

Palmpaasstokken maken
01 april 2017

Als voorbereiding op het Paasfeest hebben we afgelopen week met
de kinderen palmpaasstokken gemaakt. Eerst hebben we besproken
wat er allemaal op de stok moet komen. Zoals ... Lees verder

Carnaval in groep 4A
28 februari 2017

Carnaval, wat blijft het toch een leuk feest! Alle kinderen kwamen
weer mooi aangekleed naar school, van beer, tot samoerai, tot
prachtige prinsen. We begonnen deze midda... Lees verder

Kerstfeest
22 december 2016

We hebben een ontzettend gezellige kerstavond gehad op school. De
kinderen kwamen in hun mooiste kleren op school en heel veel
ouders hadden een heerlijk gerecht gemaakt om ... Lees verder

Sinterklaasfeest in de klas
05 december 2016

5 december hebben we met de kinderen een heel gezellig
Sinterklaasfeest gevierd in de klas en op school. De kinderen zijn
allemaal weer verwend door de Sint en zijn pieten.... Lees verder

Strooipieten en Sint en pieten in de aula
05 december 2016

Vrijdag 2 december werden we 's middags verrast door twee pieten. Alle kinderen kregen een
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hand vol pepernoten en als dank hebben we voor de pieten een lied gezongen.
Maand... Lees verder

Bakken voor Wellespiet
25 nov ember 2016

Afgelopen week hebben we met z'n allen het sinterklaasjournaal
kunnen volgen en hebben we ook kunnen zien dat het niet lukte met
de bakkunsten van Wellespiet. Daarom hebben ... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

