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Een spreekbeurt met een
extraatje

Programma

22 maart 2017

We zijn de ochtend van start gegaan met de
spreekbeurt van Demi. Een hele
interessante en goede spreekbeurt over de
brandweer. Compleet met filmpjes en allerlei
spullen. Na ... Lees verder

Een spreekbeurt met een extraatje deel 2
22 maart 2017

En nog een paar foto's. Lees verder
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De rechtbank
09 maart 2017

Het bloederige verhaal dat vooraf ging aan deze zitting van de
rechtbank zullen we hier maar niet noteren. Maar het was
afschuwelijk. Er waren meerdere verdachten aanwezig, ... Lees
verder

Opening thema Marokko
06 maart 2017

Vandaag was de start van ons nieuwe thema "Ziezo Marokko". We
begonnen de middag met een kopje Marokkaanse thee. Dit is thee
met munt en heel veel suiker. De thee wordt stee... Lees verder

Alaaf!!!
28 februari 2017

Carnaval in de groepen 6! Wat zag iedereen er mooi verkleed uit! Van
wortel tot mobieltje en van sjeik tot danseres, Na de polonaise door
de school konden de kinderen kiezen... Lees verder

Kennis maken met breuken
28 februari 2017

Het doel van de rekenles van vandaag was: kennismaken met
breuken. En dat hebben we gedaan. Vandaag niet met het
werkschrift, maar met eierkoeken en cake. Zo konden we
oefe... Lees verder

Overal tandwielen....
14 nov ember 2016

Vanmiddag was de hele klas gevuld met tandwielen! Het was tijd voor
de introductie van het nieuwe hoofdstuk van natuniek. En dat gaat
over tandwielen. Iedereen heeft kunne... Lees verder

opa's en oma lezen voor
14 oktober 2016

Het thema van de kinderenboekenweek "voor altijd jong!" En wat is
het dan leuk als onze eigen opa's en oma's de moeite nemen om een
stukje te komen voorlezen. Lees verder
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Kinderboekenweek voorlezen
07 oktober 2016

Wat een feest! De grote kinderen uit groep 6 mochten voorlezen bij
de kleuters. Met uiterste zorg zijn de boeken uitgezocht. Wat vinden
kleuters leuk? Houden ze meer van voo... Lees verder

Beestjes zoeken met natuniek
12 september 2016

De eerste les natuniek van dit schooljaar begon buiten. In het park
achter de school ging iedereen op zoek naar "beestjes". Gewapend
met zoekkaarten en bakjes ging iedereen... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

