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Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
tel. 0228-312846

‘Waar ieder kind telt!’
Agenda:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:
Vrijdag 20 april:
Donderdag 26 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april tot ma 14 mei:
Zondag 13 mei:
Maandag 14 mei:

e-mail:directie.pancratius@skowestfriesland.nl
e-mail: TSO:tso.pancratius@skowestfriesland.nl
(overblijven)

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

Wist u dat?
-We op zoek zijn naar iemand die wat klusjes voor school kan doen.
-Het klusjes betreft zoals: lampen vervangen, dingen ophangen, kleine
reparaties, tuinborders onderhouden e.d.
-We hier een kleine vergoeding voor kunnen geven.
-Het een paar uurtjes in de week zal vragen.
-U bij interesse zich kunt wenden tot Jo of Linda.
-We hopen dat iemand zich meldt, omdat Erwin niet meer bij ons werkt.
-We Erwin bedanken voor zijn jarenlange inzet.
Palmpasen:
In de groepen wordt aandacht besteed aan het verhaal rond Palmpasen.
Iedere groep gaat ook een Palmpasenstok versieren. Doel van deze stok is om het te versieren
met kleine cadeautjes en lekkernijen en dit te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug
of opkikker kan gebruiken. De kinderen bedenken in de groep voor wie de stok gemaakt wordt.
Zaterdag 24 maart wordt hier een kerkdienst aan gewijd. 1 leerling vertegenwoordigt de groep
in de kerk en zal de Palmpasenstok dragen en daarna na de persoon brengen waarvoor het
gemaakt is.
Een mooi en sociaal gebaar! We werken daar graag als school aan mee.
De vraag nu is of u uw kind iets wil meegeven voor aan de
Palmpasenstok.
(Graag voor woensdag 21 maart).
Eetwaren graag verpakt. U kunt ook denken aan een theezakje of
ander klein cadeautje. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Lieve mensen,
Wij willen jullie ontzettend bedanken voor alle felicitaties, kaartjes en cadeaus!
Samen met de kinderen en onze lieve collega's werd het een dag om nooit meer te vergeten.
Sigrid en Anne-Marie
Groep 3
Vrijdagmiddag 23 maart gaan we naar tennisvereniging ETC. Het is handig als de
kinderen, met sportkleding aan, op tijd gebracht worden deze middag. Dan kunnen
de mensen die rijden op tijd vertrekken en de kinderen om 13.30 uur starten met de
tennislessen.
Groepen 3 en 4
Volgende week woensdag gaan wij naar de Sprong om daar naar de voorstelling “De krekel en
de Mier” te kijken, een beeldende voorstelling over de waarde van vriendschap en het maken
van persoonlijke keuzes. We vertrekken vanaf school en zullen ook weer samen terug naar
school lopen. De kinderen kunnen gewoon bij school worden opgehaald.
Volgende week vrijdagmiddag krijgen wij een tennisles. Groep 3 begint om 13.15 en groep 4
om 14.15. De les wordt buiten gegeven, dus zorg voor warme sportkleding.
Beide groepen vertrekken vanaf school en komen daar na afloop ook weer terug.
Kortom, een hele gezellige week in het vooruitzicht. Wij hebben er zin in!
We willen de ouders die met ons meelopen en/of meerijden alvast heel erg bedanken, super
fijn!
Groep 5-6-7-8
Ouderhulp gezocht !!!!!!
Voor de Koningsspelen kunnen we nog veel ouderhulp gebruiken !
Groep 5-6 van ca 10-12
Groep 7-8 van ca. 13.00-15.00
( ongeveer)
Wie helpt ons !!! Vul het strookje in en geef het mee aan uw kind.
Of mail naar : olga.schulte@skowestfriesland.nl
Meer info over de Koningsspelen volgt later.
Groep 6
Het is " De week van het geld" . We maken onder andere opdrachten over contant geld, cash
betalen, pinnen, sparen , geld verdienen etc.
Vrijdagochtend komt er een gastdocent een les over dit thema geven.
Het tweede deel van de ochtend gaan we naar Theaterschool De Cast om een workshop te
volgen.
Een week later komen de schooltuindocenten om les te geven over allerlei dingen die met de
schooltuin te maken hebben.
Huiswerk:
Op 16 maart wordt hoofdstuk 1 t/m 4 van het verkeersboekje besproken. Hierna gaat het boekje
weer mee naar huis. De kinderen maken hoofdstuk 5 t/m 7. Deze opdrachten bespreken we 23
maart. Het boekje moet dus voor die tijd op school zijn.

Groep 7A en 7B
Afgelopen week zijn we begonnen met de lessen behorende bij het project “ Geld “.
We hebben het in de klas o.a. over geld sparen, geld verdienen, echt of nep geld.
Er is ook een gastles aan verbonden.
Op maandag 19 maart ( groep 7A ) en op dinsdag 20 maart ( 7B ) wordt er
door stichting
“ Oud Enkhuizen” een stadswandeling georganiseerd.
In kleine groepjes, onder begeleiding van hulpouders ,ontdekken we de
geschiedenis van Enkhuizen.
We beginnen en eindigen gewone tijden op school.
Theater
Donderdag 22 maart staat in het teken van Theater. We bezoeken het kleinste theater van
Nederland. Dit theater heet “ Unieke Zaken “ en komt uit Alkmaar. We gaan kijken naar de
voorstelling “ Naar de maan” op het pleintje van de Sprong.
Aansluitend krijgen de kinderen die dag een workshop theater op school.
Groep 8
Dinsdag hebben wij een gastles gehad over alcoholpreventie.
De les werd gegeven door een ervaringsdeskundige en was
erg interessant. De kinderen hebben geleerd hoe schadelijk het
gebruik van alcohol is. Daarnaast ging het over groepsdruk en
het maken van je eigen keuzes.
Vrijdag krijgen de kinderen een gastles over geld. Een extra leerzame week dus!
Donderdag 29-3 is de toets van thema 2 van Natuur & Techniek. Succes met leren!
Schoolkorfbaltoernooi woensdagmiddag 18 april
Op 18 april organiseert D.T.S. Enkhuizen weer een schoolkorfbaltoernooi. Deze week hebben
de kinderen die dat wilden een inschrijfformulier mee gekregen om zich aan te melden voor het
toernooi.
De briefjes kunnen uiterlijk maandag 19 maart (voorzien van handtekening van de ouders en 50
cent) worden ingeleverd in de klas.
Uiteraard zoeken we ook weer ouders die dan de teams kunnen begeleiden die dag. Ook
daarvoor kunt u zich opgeven via hetzelfde inschrijfformulier.
Wij hopen op grote opkomst!
Oudercommissie Pancratiusschool

