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Kerst 2016 6B

Programma

22 december 2017

Kerst 2016 op de Klim-opschool. Op
maandag, 19 december, was groep 6B aan
de beurt om op school Kerstliederen te
zingen. De opening werd verzorgd door LIsa
die een kerstlie... Lees verder

Vaarexcursie Ilperveld groep 6B
23 mei 2017

Vanmorgen heeft groep 6B een bezoek gebracht aan
Bezoekerscentrum Ilperveld. Nadat wij onze schoenen verwisselden
voor laarzen,werden we in twee groepen verdeeld, Een groep ... Lees
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verder

Paasontbijt groep 6B
13 april 2017

Donderdag, 13 april, hielden wij het jaarlijkse Paasontbijt. De ouders
hadden wederom voor een heerlijk ontbijt gezorgd. Dank daarvoor!
Tevens dank aan Cynthia, de moeder va... Lees verder

Bezoek Tropenmuseum n.a.v. het thema "Ziezo
Marokko"
05 april 2017

Naar aanleiding van het thema "Ziezo Marokko" bezochten de
groepen 6A en 6B op woensdag, 5 april, het Tropenmuseum. Met
dank aan de rij-ouders voor het vervoer. We hebben ee... Lees verder

Kleding/modeshow kijkavond 6B
30 maart 2017

Hier ziet u een aantal foto's van de zelfgemaakte kleding door de
leerlingen van groep 6B. Tijdens de kijkavond werd deze
zelfgemaakte kleding tijdens een modeshow getoond.... Lees verder

Bootcamp 6B
24 j anuari 2017

Woensdag, 14 december, mocht groep 6B genieten van een
bootcamp. Deze bootcamples was gewonnen door onze klasgenoot
Lisa. Zij koos ervoor haar hele groep hieraan te laten me... Lees
verder

Mijn opa of oma kwam voorlezen
14 oktober 2016

Bij ons in de groep kwam de oma van Owen, de oma van Marlène,
de opa van Lisa en de opa van Janniek voorlezen. Dat vonden we erg
gezellig. Hiermee hebben wij de Kinderboe... Lees verder

voorlezen in de kinderboekenweek
07 oktober 2016

Vrijdag 7 oktober gingen we voorlezen bij de kleuters. Dat vonden de
meeste kinderen erg leuk. Soms was het ook wel lastig als de
kleintjes niet wilden luisteren. Sommige ... Lees verder
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Begin van het schooljaar
04 oktober 2016

Groep 6B is goed van start gegaan. Ze zijn zich nu aan het
voorbereiden op de kinderboekenweek, die donderdag wordt geopend.
Ze zijn zich aan het voorbereiden op het voorle... Lees verder
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Contact opnemen
Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

