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W środę16  czerwca weźmiemy udział w Spacerze Dla Dzieci Brake. Jest to  krótki, nadzorowany spacer, w 
który udział w tym samym czasie chodzą tysiące dzieci w wieku 4-11 lat, aby promować ważne komunikaty 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w swojej społeczności. Dzieci będą chodzić w swoich 
bąbelkach w formacji krokodyli, aby podkreślić znaczenie bycia w stanie chodzić bez strachu lub zagrożenia 
ze strony ruchu.  
Będziemy przebywać na terenie szkoły. 
 

Aktualności na temat Przedszkola  

 
Przedszkole zostanie zamknięte tylko dzień wcześniej niż szkoła w czwartek,15  lipca 2021 roku.  Dzieci, 
które będą się do szkoły podstawowej, będą uczęszczać w piątek, 16  lipca na imprezę wyjazdową.  W razie 
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola. 
 

Patrol przejścia szkolnego  

Rada Blackpool poprosiła nas, aby pomóc im zatrudnić kilka dodatkowych patroli przejścia szkoły.  Jeśli ty 

lub ktoś, kogo znasz, jest zainteresowany, napisz do transportdirect@blackpool.gov.uk  i zostaw swoje 

dane.  Następujące obszary mają wolne miejsca :- Mereside (Langdale Road),Baines Endowed (Bispham 

Road),Anchorsholme (North Drive /Luton Road),Devonshire Primary (Caunce Street), St John Vianney (Park 

Road) , Our Lady (Common EdgeRoad), Unity (Devonshire Road) Plus Mobile School Crossing Patrol. 

mailto:transportdirect@blackpool.gov.uk


 

Piknik Misiów 

 

kolarstwo 

 
Proszę przypomnieć wszystkim dzieciom i rodzicom, że jeśli jeździsz  na rowerze do szkoły, gdy jesteś na 
terenie szkoły such jak co drogę do cleassroom  wejść lub na placu zabaw musi  bee  norowerze. Proszę 
pchać rower we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych, a nie na rowerze. Ma to zapobiec 
wypadkowi. 
 
 

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 

W piątek, 16 lipca będziemy mieli w szkole Piknik 

Misiów.  Wszystkie dzieci wezmą udział w 

pikniku w porze lunchu. Jeśli twoje dziecko 

zwykle przynosi tam własny obiad z paczką i 

chcesz, aby miał szkołę zapakowany lunch tego 

dnia,poinformuj biuro wiedzieć, czy jesteś 

rodzicem niemowląt lub zapłacić £ 2,00  na 

rodziców zapłacić w ramach Teddy Bears Piknik 

dla juniorów. Termin zakończenia 2 lipca 2021 r.  

(Proszę nie płacić za kolacje) 



tam podczas zbierania dzieci z Marton. 

 
Słowa tygodnia 

 
Rec bouncedYear 1 upadł   

 
Rok 2 staranował Lata 3 i 4 wędrował 

 
Lata 5 i 6 dawdled 

 
 

Super Gwiazdy, Doobees i Learning Power Awards 

Super Gwiazda   Doobee (doobee)                       
Siła uczenia się                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Daty pamiętnika 
                              
Piątek 2 do    poniedziałku 5 lipca  Rok 6 PGL 

 
Piątek16  lipca Rozpoczyna się Letni Urlop 

 
 

 
Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 

Archie i Harper Rec, Jake 

Y1, Esmae Y2, Brooklyn 

Y3, John Y4A, Nathan 

Y4B, Remi i James Y5A, 

Shajan Y5B, Nikodem Y6. 

 

 

 

Elizabeth,Annabelle, Ellie, 

Mylee,Maizie Y1A, All of 

Y2A, Theo, Rogan, AJ, 

Chase, Reece, 

Jake,Matthew,Tyler i 

Kaylen Y3, Shianne Y4A, 

Lacey Y4B, Bella Y5A,  

Według 5B i Kayden Y6 

 

 

Luke Y1, Joshua Y2,Finley 

Y3, Dylan Y4A, Hannah Y4B, 

Max Y5A, Maddie Y5B, 

Chloe i Mia Y6A 

 

 

 


