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08-03-2018
Doelenstraat 17
1601GL Enkhuizen
tel. 0228-312846
e-mail: directie.pancratius@skowestfriesland.nl
e-mail TSO: tso.pancratius@skowestfriesland.nl
(overblijven)
‘Waar ieder kind telt!’
Agenda:
Vrijdag 9 maart
Woensdag 14 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:

Jubileum 25 jaar onderwijs:
Juf Sigrid en juf Annemarie
Stakingsdag: school gesloten
Paasontbijt
Goede Vrijdag, iedereen vrij!

Vrijdag 20 april:
Donderdag 26 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april tot ma 14 mei:
Zondag 13 mei:
Maandag 14 mei:

Koningsspelen
Afscheid meester Jo
Koningsdag; iedereen vrij
Meivakantie. (Hemelvaart valt hier binnen)
Moederdag
Weer naar school

Wist u dat?
-We veel ouderhulp nodig hebben voor de Koningsspelen.
-We hopen dat u hier tijd voor vrij kunt maken.
-We op de stakingsdag de deuren sluiten.
-Leerkrachten naar de manifestatie gaan die georganiseerd wordt door 4 besturen.
-We daarna met elkaar op school in gesprek gaan over werkdruk.
-We wederom hopen op uw begrip.
Groepen:
Groep5A:
Donderdag ochtend 15-3 gaan we naar een theater workshop v.d. Cast.
Dit is onder schooltijd.
Om 12.00 zijn we gewoon weer terug op school.
Donderdag middag 22-3 hebben we ook weer een leuke middag!
Dan gaan we naar de voorstelling Zandverhalen in de Drom om 13.30.
Ook dan zijn we om 15.15 gewoon weer terug op school.
Vrijdagmiddag 16-3 is er geen gym in de Zeevaartschool dit i.v.m. examens daar.
De kinderen moeten dan gewoon om 13.15 op school zijn.

Met rekenen zijn we cijferend aan het optellen (onder elkaar zetten v.d. getallen) met
en zonder onthouden

24
5+
29

en

39
14+
53

Dit is een nieuwe en spannende manier van rekenen.
De kinderen vinden het erg leuk zo!
Groep 7:
Aankomende week in het de 'week van het geld'. Binnen dit kader gaan we
verschillende opdrachten maken en gesprekken voeren. Op vrijdag 16 maart wordt
deze week afgesloten met een gastles.
Op 5 april is het verkeersexamen. Het huiswerk gaat de aankomende weken over dit
thema. Alle leerlingen krijgen een boekje mee met vragen. Het is de bedoeling dat
thuis hoofdstuk 1 t/m 4 gemaakt wordt en dat deze voor 16 maart weer ingeleverd
wordt. Zo kunnen we het de 16e met elkaar bespreken.
Koningsspelen:
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats.
Voor groep 1-4 betekent dat sport en spel op school.
De groepen 5-8 sporten deze dag op de Dindua velden.
Dit jaar is de opzet anders:
De leerlingen van groep 5/6 sporten van 09.45 uur tot 12.15 uur.
De leerlingen van groep 7/8 sporten van 12.45 uur tot 15.15 uur.
Een eventuele aanpassing van de schooltijden ( overblijven ) volgt later nog.
We zijn op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden, uw zoon of dochter
krijgt vrijdag een informatiebrief met een opgavestrookje mee.
Wie heeft er tijd en zin om te helpen !!!!!

Extra gymles
Op woensdag 14 maart sluiten de basisscholen in Noord-Holland opnieuw hun
deuren om te staken. Vind je het leuk om die ochtend lekker 1,5 uur te komen
gymmen, dan ben je van harte welkom!
Kosten
€3,- per persoon, dit bedrag wordt aan de deur betaald. Inschrijven kan vanaf
5 maart tot en met 12 maart.
Wees er snel bij want vol = vol!
(maximaal 30 kinderen).
De extra gymles gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen, houd je mail in de
gaten!
Wanneer: Woensdag 14 maart 2018
Wat:

James Bond, De computer-game, Mario World*

* Het spel kan per locatie anders zijn.

Wie:

Groep 3 t/m 5 09.00 – 10.30 uur
Groep 6 t/m 8 10.30 – 12.00 uur

Waar:
- Enkhuizen: Gymzaal de Bonte Veer
Meld je aan door te mailen naar fdewit@teamsportservice.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar bovenstaand of bellen naar 0229 28770
Met vriendelijke groet,
Peter Bakker (gymdocent Pancratiusschool)

Beste ouders en verzorgers,
Vanuit de oudervereniging willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene
Ledenvergadering op maandag 12 maart a.s. om 19.15 uur op school. De agenda
treft u hieronder aan.
Als u wilt komen, kunt u zich aanmelden via pancratiusoudervereniging@gmail.com.
Namens de oudervereniging,
Met vriendelijke groet,
Saskia van Buuren, voorzitter

Agenda ALV oudervereniging Pancratiusschool maandag 12-03-2017, 19.15 uur
1. Opening
2. Financieel jaarverslag
3. Jaarverslag activiteiten
4. Installatie nieuwe bestuursleden
5. Rondvraag
6. Sluiting

