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Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
tel. 0228-312846

‘Waar ieder kind telt!’
Agenda:
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)

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

Wist u dat?
-De groepen 7 het verkeersexamen hebben afgelegd.
-Dit toch altijd weer een spannend moment is.
-Morgen de uitslag bekend is.
-De leerlingen zich goed hadden voorbereid.
-We hopen dat iedereen geslaagd is.
-Er weer veel teams met korfbal gaan meedoen.
-We in de bovenbouw nog begeleiders zoeken (groep 7 en 8)

Groepen
Groep 6:
We zijn begonnen met het project Erfgoed: Hoe leefden kinderen rond 1900. We brengen daarom
vrijdagmiddag een bezoek aan het Zuiderzeemuseum. De ouders die komen helpen kunnen bij ons
aansluiten om 13.15 uur op school. Om 15.00 uur lopen we weer terug naar school.
In het museum krijgen we les, we bezoeken een oud woonhuis, we schrijven en posten een brief bij
het oude postkantoor, we kopen met een cent een snoepje bij de kruidenier, we proeven zwart op
wit in de apotheek,we bezoeken ambachtslieden van vroeger.....kortom, het belooft een leerzame
en mooie middag te worden.
Verder hebben we aan de kinderen gevraagd of ze thuis of bij opa/oma op zoek willen gaan naar
voorwerpen die vroeger gebruikt werden maar nu niet meer. Of boeken die heel vroeger graag
gelezen werden maar nu minder, kortom, spulletjes van vroeger!

Groep 7A en 7B:
Deze weken staan o.a. in het teken van de Tweede Wereldoorlog.
We bespreken o.a. de capitulatie, de oranjes in de oorlog,
de moeilijke keuzes in die tijd, onderduiken, Anne Frank en over het dappere verzet. Donderdag
krijgen we bezoek van een meneer die over de oorlog gaat vertellen. Ook werken we in het
Denkboek uitgegeven door het Nationaal comité 4 en 5 mei.
Huiswerk; Oefenblad breuken; donderdag 12 april inleveren.

Korfbaltoernooi
18 april is het schoolkorfbaltoernooi.
Er hebben zich heel veel kinderen aangemeld en de Pancratiusschool is met maar liefst 22 teams
vertegenwoordigd die middag! Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen een briefje mee met de
teamindeling en de begeleiders van het team.
We hebben alleen helaas nog niet voor elke team een begeleider.
Voor groep 7 zoeken we nog 3 begeleiders en voor groep 8 nog 2.
Welke ouder, oom, tante, opa, oma etc. vindt het leuk om die middag een team te begeleiden?
Laat het even weten aan de juf van groep 7 of 8.
Groetjes van de oudercommissie.

