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Beemster wereld erfgoed

Programma

23 mei 2017

We gingen met de klas naar
Midddenbeemster. Eerst gingen we naar het
Agrarisch museum. Daar gingen we op
bezoek bij de burgemeester, boer Jan en de
boerin. Zij vertelden o... Lees verder

Beemster wereld erfgoed deel 2
23 mei 2017

Aan het eind maakten we ook nog een quiz. Sommige vragen waren
echt moeilijk hoor. Veel kinderen willen er nog wel eens naar toe met
hun ouders. En dat kan, want ver is het... Lees verder
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Poppenkast
22 maart 2017

Op school hebben wij het project Theater en toneel. Maandag werd
het project geopend met optreden van clowns op het schoolplein. In
groep 5 hebben wij het over de poppenka... Lees verder

Oefenen voor de muziekvoorstelling
16 december 2016

Vrijdag 16 december een spannende middag............. Samen
met alle gitaristen, keyboard spelers, trompettisten en violisten
brachten we onze eerste liedjes ten gehore Va... Lees verder

Een geweldig sinterklaasfeest
05 december 2016

We hebben een heerlijk sinterklaasfeest achter de rug. Wat hadden
de kinderen een prachtige surprises gemaakt. De foto's spreken voor
zich, we hebben genoten. Lees verder

voorlezen in de kinderboekenweek
14 oktober 2016

Als afsluiting van de Kinderboekenweek kwamen er opa's en oma's
voorlezen. De oma van Emi , Dylano, Senna en Jeroen. Het was
leuk. We hebben veel gelezen in de kinderboek... Lees verder

Kinderboekenweek: Groep 8 leest voor!
07 oktober 2016

Op vrijdag 7 oktober tijdens de Kinderboekenweek kwamen er 15
kinderen uit groep 8A en 10 kinderen uit groep 8B om ons voor te
lezen. De verhalen en de boeken die ze hadde... Lees verder

Muzieklessen 2016-2017
16 september 2016

Elke vrijdagmiddag komen er docenten van de muziekschool in groep
5 om ons een instrument te leren bespelen en liedjes aan te leren.
We beleven erg veel plezier aan deze le... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

