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3 listopada 2017

Numer semestru jesiennego- 8

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Z radoscia powitalismy dzieci po feriach srodrocznych. Jak zwykle powrocily pelne wigoru
opowiadajac o swoich doswiadczeniach w czasie dni wolnych. Z uwagi na nastala pogode prosze
upewnic sie, ze wasze dziecko przychodzi do szkoly w kurtce. Rowniez z uwagi na krotsze dni
WSZYSTKIE dzieci (od zerowki do klasy 6) MUSZA byc odbierane przez osobe dorosla – punktualnie
o 16.00 – jesli maja zajecia pozalekcyjne. Dziekuje za wspolprace.
Rada Szkoly Przed feriami, w srode, odbylo sie pierwsze w tym semestrze posiedzenie Rady Szkoly.
Bylo bardzo produktywne. Czlonkami wchodzacymi do naszej Rady a reprezentujacymi rodzicow
zostaly: Lyndsey Gibbons, posiadajaca dzieci w klasach3 i 5, Jane Moores posiadajaca dzieci w klasie
3 Claire Tinsley – posiadajaca dzieci w klasach 4 i 5.
Wspolpraca z rodzicami W przyszlym tygodniu odbeda sie zebrania z rodzicami. Prosimy o obecnosc.
We wtorek, 7 listopada o 12.15pm oraz w srode, 8 listopda o 8.45 odbedzie sie w przedszkolu
zebranie z rodzicami dotyczace fonetyki. Prosze wybrac pasujacy wam dzien. We wtorek 7
listopada, odbedzie sie bardzo wazne zebranie dotyczace panstwowych egzaminow SATs w klasach
2. W czasie spotkania nauczyciele wytlumacza na czym beda polegac testy, jakie mozna z nich
otrzymac oceny I najwazniejsze - w jaki sposob mozecie wspomoc wasze dziecko w przygotowaniach
do testow. W srode, 8 listopada odbeda sie wywiadowki dla rodzicow klas 1-6. Prosimy o 100%
obecnosc.
Miesiac czerwonych makow
Jak zawsze nasza skola wspiera powyzszy projekt. W tym roku mamy limitowane obiekty z tym
zwiazane. Prosimy o nastepujace dotacje:
Branzoletki I linijki
£1 each
Opaski, olowki
50p each
Maki
20p each
Z uwagi na limitowana ilosc przedmiotow z Royal British Legion, mozemy zaoferowac 1 rzecz
jednemu dziecku.
Pierwszy Poppy Appeal odbyl sie w 1921, w roku powstania The Royal British Legion. Czerwone maki,
zainspirowane wierszem z czasow 1 wojny swiatowej “In Flanders Fields” sprzedaly sie natychmiast
co pozwolilo na zebranie £106,000. Pieniadze te wspomogly weteranoe WW1 w znajdowaniu pracy I
zamieszkania po zakonczeniu wojny.

“Nie zapominajmy”.
Przyjemnego weekendu,

Mrs Gough

Frekwencja
16-20/10/17
Class

%

3C

99.3

2BY

95.2

6GA

94.8

RVH

94.7

3H

94.7

1H

94.0

2B

93.9

1HC

92.7

4W

92.6

RMG

92.0

5M

91.6

1C

91.3

4J

90.0

5A

89.0

RG

86.0

6MA

85.7

Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RMG
1C
1H
1HC
2B
2BY
3C
3H
4J
4W
5A
5S
6GA
6MA

wyniosla 92.3%


Nasz target to 97%

Bobby Chadwick
Amrit Johal
Charlie McCreadie
Tobi Odunsi
Chaya Patel-Rourke
Leighton Wheeler
Alfie Conroy
Esme Oxton
Harley Grimes
Sonnie Brearley
Grace McNally
Leighton Jones
Kristina Fjodorova
Maggie Williams
Ellie Griffiths
Isobelle Barron
Alice Lockley
Karol Lesniowski

Nadeszla jesien.
Przyszedl czas na spadajace kolorowe liscie i mrozniejsze powietrze .
Podziwiajcie kolory jesieni.
Zmana obwieszcza nadzieje.

Jesli uczniowie z klas od zerowej do klasy 4 sa
spoznieni do szkoly – odpowiedzialna osoba
dorosla MUSI dzieci zarejestrowac w
elektronicznym dzienniku obecnosci W
SZKOLNYM SEKRETARICIE. Jesli nie
zostana one zarejestrowane przez
odprowadzajaca je osobe dorosla – beda mialy
NIEOBECNOSC na porannych lekcjach.
Pracownik kuratorium odpowiedzialny za
monitorowanie frekwencji uczniow regularnie
sprawdza frekwencje i punktualnosc dzieci.
Jesli budza one niepokoj – wowczas sie z
wami skontaktuje.

Klub sniadaniowy
jest dla dzieci,
ktorych rodzice
pracuja. Nie jest to
miejsce, w ktorym
mozna zostawic
dziecko kiedy sie
chce. Przyjecie
dziecka do klubu
musi byc wczesniej
omowione z Mrs
Daly lub Mrs Bernia.

Prosimy aby
dzieci z klasy
1C przyniosly
swoja
ulubiona
zabawke w
srode, 15th
listopada.
Prosze ie
przynosic zbyt
duzych
zabawek!

Daty do kalendarza
Wtorek, 7 listopaad

Sroda , 8 listopada
Sroda, 8 listopada

12.15pm PM zebranie rodzicow popoludniowej
grupy przedszkolnej (fonetyka)
9am klasy 2 – zabranie w sprawie testow SATs
8.45 AM zebranie rodzicow porannej grupy
przedszkolnej (fonetyka)
1.30 – 6.30pm wywiadowki w klasach 1-6

Pieniadze
Wszystkie pieniadze
za (wycieczki, obiady
etc.) MUSZA byc
podane do szkoly w
kopercie – ze
starannie napisanym
nazwiskiem dziecka,
klasa, iloscia oraz
celem. Prosze
zawrzec tez zgode na
wycieczke.
PIENIADZE NIE BEDA
AKCEPTOWANE BEZ
KOPERTY.
PIENIADZE NIE BEDA
AKCEPTOWANE W
SEKRETARIACIE
SZKOLY. MUSZA
BYC PODANE
WYCHOWAWCY
KLASY

