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Rok sześcioletnie
W tym tygodniu chciałbym dać specjalną wzmiankę o naszym roku Six dzieci, które w zeszłym tygodniu
ukończyły swoje SATS. Byłem tak niesamowicie impressed z pozytywnym podejściem wszystkich dzieciRen
wyświetlane w tym ważnym tygodniu. Każde dziecko wytrwała i próbował zrobić swoje najlepsze. Dzieci
były prawdziwym kredytem dla nas wszystkich. Dobrze zrobione rok Six.

Brązowa Nagroda
Mam przyjemność ogłosić, że osiągnęliśmy brązowy medal w nagrodę Green Tree Schools w Woodland
Trust.Aby zarobić, musieliśmy zamówić nasze pakiety drzew i ich roślin, więc został wygrany przez całą
społeczność szkoły, jak każdy ma obsadzone drzewo. Nie trzeba dodawać, że jesteśmy w gorącym pościgu
srebra i ostatecznie Platinum!

IDOL POP
Ubiegłej nocy miałem przywilej oglądania Kian wykonać w Blackpool pop Idol. Był absolutnym kredytem
dla nas wszystkich w Marton. Jego występ był wybitny. Otrzymał więc może pozytywne komentarzu za
jego doskonałą wydajność wciągające.
Ogromny dobrze zrobione Kian.

Własny dzień odzieży
Sugerowana Darowizna £1 Twoje dziecko może nosić własne ubrania i element letnich nosić i.e kapelusz
lub okulary przeciwsłoneczne etc w piątek, 24 maja 2019
Wszystkie darowizny będą z wdzięcznością otrzymane i będą wykorzystywane do zakupu zasobów dla
naszego nowego pokoju sensorycznego-otwarcie września 2019.

Pomieszczenia dla żłobków
Mamy teraz tylko kilka miejsc dostępnych dla dwóch latków w naszym Nursery Marton mini na wrzesień. Jeśli

ty lub ktoś, kogo znasz, wymaga miejsca, skontaktuj się z panią Thorpe tak szybko, jak to możliwe.

Recepcji
Wrzesień spożycie
Proszę poinformować Biuro szkolne jak najszybciej, jeśli nie ukończono
jeszcze formularza zgłoszonego i chciałbyś miejsce w naszej recepcji we
wrześniu.

Boreatton Park Activity weekend (PGL)
y6 spotkanie rodziców
Tonight, 22ND może o 6 p.m.
Spotkanie dla rodziców y6 tylko o nadchodzącej wizycie mieszkalnej PGL.

Słowo tygodnia
W tym tygodniu słowa tygodnia są:
Rok 1: jasny
Rok 2: zwykły
Niższe KS2: ambitny
Górna KS2: ogromna

Dobry Attendance

Ogromny dobrze zrobione do klasy 6a do osiągnięcia najwyższego uczestnictwa w
szkole w zeszłym tygodniu. Obchodziliśmy ich sukces w naszym Zgromadzeniu w
ostatni piątek i każde dziecko miało słodki smakołyki i dodatkowy czas gry.
Dziękujemy za dalsze wsparcie z naszej obecności.

Terminy dla Twojego pamiętnika
Środa, 22ND Maypgl rodzice spotkanie w szkole na 6 p.m.
Piątek, 24th Mayclose na pół kadencji 3:30 p.m.
Poniedziałek, 10th juneopen na lato
Piątek, 28 czerwca
naśladowania)
Środa, 3Rd lipca

termin 8:45 a.m.
Uniwersytet dziecięcy Graduation (szczegóły do

dzień sportu (szczegóły do naśladowania)

Czwartek, 18- ty julyleavers produkcji 6 p.m.
Piątek, 19 lipca y6 leavers Treat
Piątek, 19 lipca blisko na letnie wakacje
Dziękuję
Pani Alice Coyle Pani Ruth Coupe szef szkoły
wykonawczy

Dyrektor

