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Kerstfeest op school

Programma

21 december 2018

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

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
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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

Vogelvoer maken in groep 4A
14 nov ember 2017

In groep 4 zijn we op excursie geweest naar de kinderboerderij en
hebben wij vogelvoer gemaakt. Want met dit koude weer kunnen de
vogels wel wat extra voer gebruiken. We ... Lees verder

Boekenruilmarkt
13 oktober 2017

Vanmiddag mochten alle kinderen verkleed als griezel op school
komen. Dit vanwege onze boekenruilmarkt en de Kinderboekenweek.
Heel veel kinderen hadden zich verkleed en leu... Lees verder

Start groep 4a
06 oktober 2017

Zo, de eerste weken zitten erop in groep 4. We zijn het jaar goed
begonnen. De eerste weken hebben in het teken gestaan van elkaar
leren kennen. Hiervoor hebben we veel k... Lees verder

Voorlezen groep 8 tijdens kinderboekenweek
06 oktober 2017

Wat was het voorlezen weer leuk. Groep 8 kwam vrijdag 6 oktober
een half uur voorlezen aan onze groep 4. Ze hadden allemaal een
boek voorbereid en kregen dat half uur een aa... Lees verder

Klim-op

Onderbouw

Home

Groep 1/2A

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

M iddenbouw
Groep 3A

Bovenbouw
Groep 6A

Allemaal
Algemeen

Onze school

Groep 1/2B

Groep 3B

Groep 6B

Voor de ouders

Groep 1/2C

Groep 3C/4C

Groep 7A

Onze groepen

Groep 1/2D

Groep 4A

Groep 7B

Contact

Groep 1/2E

Groep 4B

Groep 8A

Groep 5A

Groep 8B

Groep 5B

Groep 8C

Groep 5C

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

Plusklas

Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

