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Jamestown Colony - founded in 1607 on the coast in present-day Virginia.
It was the first permanent English settlement in North America.
Many in the group of the first 100 colonists were gentlemen with servants unused to
hard work. They suffered from diseases, famine and had conflicts with Native
Americans.

John Rolfe – the first successful tobacco
planter in the Colony of Virginia married
Pocahontas, the daughter of the chief of
Powhatan Indians, they had one son.
The marriage created a climate of peace
between the Jamestown colonists and
Powhatan s tribes for several years.
She died at the age of 22 during the visit
in England in the arms of her husband. 3
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The name of the ship and when did it leave England?
How many people were on the ship?
How long did the voyage take? When did they land?
Where did they sail from and where did they land?
Where and how did they spend their first winter?
How many people survived?
What did they establish?
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