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terug in de tijd

Programma

22 mei 2017

Vandaag gingen we met de klas 140 jaar
terug in de tijd. We begonnen in het
agrarisch museum in de Midden-Beemster.
De kinderen werden verdeeld in drie
groepen en mochten e... Lees verder

Koningsspelen 5B
21 april 2017

Vandaag was het weer zo ver! De koningsspelen waren begonnen
met een muzikale opening op het schoolplein. Daarna liepen we met
de groepen 3 t/m 8 naar het park om daar te ... Lees verder
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geschiedenisles over molens
03 april 2017

Tijdens de geschiedenislessen van afgelopen weken hebben de
kinderen geleerd hoe men vroeger o.a. de Beemster heeft
drooggelegd. De molens waren hierbij erg belangrijk om de... Lees
verder

Maskers maken voor carnaval
16 februari 2017

In de klas zijn wij al op tijd begonnen rond het thema carnaval. De
kinderen kregen de opdracht hun eigen masker te ontwerpen. Eerst
een schets maken en daarna mochten de ... Lees verder

Kaas en boter maken
12 j anuari 2017

Vandaag ging groep 5B naar de kinderboerderij om daar te leren hoe
we kaas en boter maken. We begonnen met het maken van onze
eigen kaas. De melk was warm en daar werd zuurs... Lees verder

Sinterklaas in groep 5B
05 december 2016

Vol verwachting klopt ons hart.... Voor groep 5 de eerste keer dat ze
Sinterklaas mochten helpen met het maken van surprises. In de klas
lootjes trekken en dan proberen ni... Lees verder

Sinterklaas in groep 5B, deel 2
05 december 2016

deel 2 van de foto's Lees verder
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Plus groep

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

