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Kuikentjes in groep 4c

Programma

10 april 2017

Juf Karin heeft een broedmachine
meegenomen naar school en vandaag zijn
de eerste 2 eieren uitgekomen. Bekijk
hieronder hoe het kuiken uit het ei komt!
Lees verder

poppentheater
30 maart 2017

Als afsluiting van onze zeer geslaagde themaweken was er een
kijkavond voor de ouders en andere familie. Speciaal voor deze avond
hebben wij een film gemaakt waarin het hele... Lees verder
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Carnaval in groep 4c
28 februari 2017

Alaaf! Het was weer tijd voor carnaval en de outfits werden al dagen
van tevoren doorgesproken. Dinsdagmiddag verscheen iedereen in vol
ornaat in de aula en zelfs juf Karin... Lees verder

Kerstdiner groep 4c
22 december 2016

Wij hebben een heel gezellig kerstdiner gehad! De kinderen en de
juffen hadden zich mooi gemaakt en de ouders hebben ontzettend
hun best gedaan op lekker en mooi geserveerd ... Lees verder

Korfbal 4c
04 oktober 2016

Juf Joke kwam vandaag een korfbalclinic geven tijdens onze gymles.
Kijk eens hoe hard wij getraind hebben! Lees verder

Ipads in groep 4c
27 september 2016

De Ipads zetten wij in om extra te oefenen met lezen, spelling,
rekenen of klok kijken. Vandaag hebben we het spel tafelmonsters
gespeeld want we zijn net begonnen met het l... Lees verder

(Tutor)lezen in groep 4c
13 september 2016

Nu we weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme en aan ons
nieuwe gebouw, zijn we weer gestart met tutorlezen op dinsdag en
donderdag.De kinderen uit groep 7 en 8 kome... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

