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Muziek met meester Joep en
picknicken in het park

Programma

19 april 2018

Sinds een aantal weken krijgen de kinderen
om de week op donderdag muziekles van
meester Joep. Ze vinden het geweldig. Er
komen allerlei onderdelen aan bod zoals:
ritme, zan... Lees verder

Het paasontbijt in groep 4A
29 maart 2018

Vandaag hadden we het paasontbijt in onze groep. De tafels waren
gezellig gedekt en de kinderen hebben heerlijk gegeten. Voor we
gingen ontbijten hebben we eerst aandacht be... Lees verder
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Dans Brazilië
27 maart 2018

Wat kunnen we trots zijn!!!! De kinderen hebben een geweldige
dansvoorstelling gegeven. Het onderdeel van groep 4a was Brazilië.
De kinderen zagen er prachtig uit en hebben ... Lees verder

Proefjes zintuigen
23 maart 2018

Afgelopen 2 weken hebben we 2 keer in circuitvorm proefjes gedaan
rond het thema zintuigen. De kinderen moesten in groepjes van 4
kinderen proefjes uitvoeren, waarbij het ge... Lees verder

Knutselatelier eerste ronde
15 maart 2018

Donderdag hadden we de eerste ronde van ons lente atelier. De
groepen 3a, 3b, 3/4c, 4a, 4b hadden zich ingetekend voor een
techniek. Deze donderdagmiddag zaten we dus met al... Lees verder

Carnaval
08 februari 2018

Wat een geweldige middag hebben we gehad met carnaval. Alle
kinderen waren fantastisch verkleed. We zijn begonnen met de
polonaise door de school met alle kinderen. Daarna z... Lees verder

Carnaval deel 2
08 februari 2018

Carnavalsfoto's deel 2 Lees verder

Kerstfeest op school
21 december 2017

Donderdagochtend hebben we met 4 klassen een advent viering
gehouden in de speelzaal. Rover en Sophie mochten samen met 6
andere kinderen uit de overige groepen ( 1/2,6,8) e... Lees verder

Voorlezen groep 8a
02 december 2017
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Vrijdagmiddag kwamen de kinderen van groep 8a aan de kinderen van onze klas voorlezen.
Ze hadden allemaal een boek voorbereid. Iedere leerling van groep 8
kreeg een groepje ... Lees verder

Sinterklaaskoekjes bakken in de klas
01 december 2017

Donderdag 1 december hebben we met de klas Sinterklaaskoekjes
gebakken. De kinderen moesten eerst het recept lezen en daarna
alle ingrediënten afwegen en kneden. Dit hebben ... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

