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Wystarczy przypomnieć ....  

 
Zamykamy ferie  półroczne w najbliższy piątek, 21 maja  2021 

i 
w    poniedziałek, 7  czerwca 2021 r., w 2.  

 
 

Zbiórka pieniędzy 
 

W najbliższy piątek,21  maja 2021r.,  będziemy mieli nieumundurowy dzień wspierania rodziny Banksów. 
Cała  nasza społeczność szkolna bardzo myśli o rodzinie Jordana w tym niezwykle trudnym czasie. Nasze 
myśli i modlitwy są z nimi.  Wiele dzieci w szkole grał w piłkę nożną z Jordanii i  chciałby  zebrać pieniądze 
dla swojej rodziny.  Dzieci są proszone o noszenie zestawu piłkarskiego lub odzieży sportowej na cały dzień 
w zamian za dobrowolną darowiznę w wysokości 1 £. 
 
 

 
Czas zawodów 

Postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskim konkursie "Cześć Bohaterom Pandemii Koronawirusa", 

projektując nowy znaczek. Wszystkie dzieci będą miały w szkole możliwość zaprojektowania "Znaczka 

Bohaterów" i zostaną wzięte pod udział w ogólnopolskim konkursie. Zwycięzcy zostaną zatwierdzeni przez 

the Queen i wybrane wzory wykonane w prawdziwe znaczki. Formularze zgłoszeniowe dla każdego dziecka 

wymagają pełnych imion i wieku dzieci i będą zawierać imię i nazwisko naszej szkoły. Jeśli  NIE  chcesz, aby 

te informacje o twoim dziecku były udostępniane, prosimy o kontakt z biurem szkoły przed zamknięciem 

szkoły w piątek. 

Powodzenia w projektach! 

 
 
 



 
 

W piątek, Rok 1 miał fantastyczny czas świętowania swoich  ulubionych opowieści dla Pyjamarama! Dzieci 

ozdobiły gigantyczny zestaw piżamy, stworzyły czytelnię z materiałami rzemieślniczymi i odwiedziły 

bibliotekę. Specjalne podziękowania dla pani Naylor za zorganizowanie wszystkich zajęć rzemieślniczych i 

upewnienie się, że mieliśmy mnóstwo specjalnych naklejek PJ Mask. Zbieraliśmy pieniądze dla Book Trust, 

aby wspierać dzieci, które mogą nie mieć książek na dobranoc.  

 
Zdjęcia ukończenia przedszkola 

 
 
 

Boreatton Park Activity Weekend (PGL) Rok  
6  - 2 lipca do 5lipca   

 
Mr Blood organizuje spotkanie Zoom dla rodziców  Roku 6  PGL  w czwartek, 20 maja o 6 p.m..   Jeśli nie 

otrzymałeś danych i chcesz dołączyć do spotkania, skontaktuj się z biurem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wtorek,  8 czerwca odbędą się zdjęcia maturalne dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola, wszystkie dzieci uczęszczają do 
przedszkola. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola we 
wtorkowy poranek, mogą zorganizować czas na przywiezienie dziecka 
na zdjęcie z panią Thorpe. 
 



 Maski  
 

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy nosili osłonę twarzy podczas zbierania lub upuszczaniaf  swoich dzieci. 

Proszę pamiętać, że jedynymi osobami, które nie muszą nosić osłony twarzy, są rodzice, którzy są 

zwolnieni z powodów medycznych. Przypominam również, że aby zminimalizować liczbę osób dorosłych na 

miejscu, tylko jedna osoba dorosła powinna przyjść na miejsce ze swoim dzieckiem. 

 

 Parking szkolny  
 

Nasi sąsiedzi są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej, a bezpieczeństwo wszystkich jest 
najważniejsze.  W tym tygodniu mieliśmy dalsze obawy zgłoszone przez wielu  mieszkańców w 
odniesieniu do sposobu, w jaki niektórzy z naszych rodziców zostały parking. Prosimy o to, aby wszyscy 
rodzice okazywali szacunek naszym sąsiadom przy wyborze miejsca parkowania.  Zawsze upewnij się, że 
nigdy nie wolno blokować podjazdów,parkować w przestrzeniach dla zwiedzających  i drogi dojazdowe. 
Prosimy o zapewnienie naszym sąsiadom łatwego dostępu do ich domów i zapewnienie, aby pojazdy 
ratownicze miały pełny dostęp do drogi. Co-op uprzejmie dały pozwolenie dla rodziców do parkowania 
tam podczas zbierania dzieci z Marton. 
 

 
Słowa tygodnia 

 
Rec toughYear 1 wspaniały   

 
Rok 2 spectacluar Lata 3 i 4 wyjątkowe 

 
Opuszczone lata 5 i 6 

 
 

 

  Uśmiechy  

 
Ogromne gratulacje dla Nathana w roku czwartym, który osiągnął 100 uśmiechów za jego ciągły wysiłek z 
jego pracy i jego zachowanie. Również ogromne gratulacje dla Lacey w roku czwartym, który osiągnął 200 
uśmiech za jej ciągły wysiłek z jej pracy i jej zachowanie.  Jesteśmy z nich bardzo dumni. 
 
 
 
 
 

Super Gwiazdy, Doobees  i Learning Power Awards 



Super Star   Doobee  Moc uczenia się 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Daty pamiętnika 

 
 

Piątek, 21maja  Dzień  Własnych Ubrań 

 
Piątek, 21maja     Half-term wakacje 

 
Poniedziałek,7  czerwca    School ponownie otwiera 

 
Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 

?? Rec, Maizie Y1, 

Acasia Y2, Junior 

Y3, Matthew Y4A, 

Emanuel Y4B, 

Angielska Grupa 

Pani Selvi Y5A, Abi 

Y5B, Nikodem Y6. 

 

 

 

Orrin Y1A, Laynee Y2, 

Harlen Y3, William 4A, 

Archie Y4B, Rosie & 

Aaran Y5A, Reegan, Laila 

& Alina Y5B Ruby Y6 

 

 

Alysia Y1, Henlee Y2,Chase 

Y3, Harrison Y4A, Lexi Y4B, 

Bella Y5A, Laila Y5B, Oliver 

Y6A 

 

 

 


