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Carnaval groep 8B

Programma

28 februari 2017

Hier een kleine impressie van ons
carnavalsfeest! Eerst een foto van de
meiden, maar zijn dat wel allemaal
meiden..... Daarna een foto van alle
jongens, maar of dat we... Lees verder

Solderen in groep 8B
27 j anuari 2017

Vandaag werd er in groep 8b een echte activiteit voor groep 8
gedaan. Er werd namelijk gesoldeerd!! Het was een echte uitdaging
en ik zal een aantal kreten met u delen.... Lees verder
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Stop Motion project
23 december 2016

Eerst werden er groepjes gemaakt in tweetallen of drietallen. Toen
moesten we een verhaal verzinnen en dat verhaal moesten we
uitschrijven. We hebben zelf Lego of Playmobi... Lees verder

Kerstdiner in groep 8B
22 december 2016

Hier vindt u een kleine impressie van het kerstdiner in groep 8B. Alle
kinderen zagen er prachtig uit en we hebben met elkaar genoten van
alle lekkere dingen. Ik wens ... Lees verder

Een echte Mannequin Challenge in 8B!
21 december 2016

Natuurlijk wilden wij niet achterblijven: hier volgt onze eigen
mannequin-challenge! Wilt u onze challenge bekijken? Lees verder

Het kerstverhaal: samenwerken met de kleuters.
12 december 2016

Een aantal kinderen uit onze groep mocht samenwerken met de
kleuters uit groep 1/2B, spannend hoor! Met kerstfiguren uit de
verschillende stalletjes maakten we een StopMotio... Lees verder

Engels op vrijdag?
18 nov ember 2016

Dat was de vraag die gesteld werd. En omdat juf Mascha er niet was
deden we inderdaad een keertje Engels op vrijdag! Maar niet uit het
werkboek dit keer. In de meegebrachte ... Lees verder

De brandweer in groep 8B
13 oktober 2016

Vanmiddag kwamen er zowaar een stuk of 10 brandweermannen de
klas binnengelopen. Zij gaven eerst in de klas een presentatie over
brandpreventie, vluchtplannen en het werk ... Lees verder

Groep 8b leest voor aan groep 5
07 oktober 2016

Vandaag heeft groep 8 voorgelezen aan groep 5. Ze moesten zelf een boek meenemen om
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voor te lezen en het verhaal voorbereiden. Wat fijn was het om te zien dat bijna iede... Lees
verder
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Oecumenische basisschool
Klim-op Purmerend
Telefoon: 0299-421969
Email: info@klim-opschool.nl

