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Nowe klasy 

 
Do tej pory roku dzieci będą spotykać się z nowymi nauczycielami w przyszłym roku. Każdy nauczyciel ma 
spotkanie z nauczycielem, który dzieci mają w przyszłym roku. Na tym spotkaniu każde dziecko jest 
szczegółowo omówione, abyśmy mogli zapewnić jak najlepszy start dla wszystkich naszych dzieci. 

 

Bieżąca klasa W przyszłym roku 

żłobek Ra Pani Faller 
Wychodzić 1A Panna Hamer 

Rb 1B Pani  Addis i Bharucha   
1A 2A Pani Hutchin 

2A i 2B 3A Pani Blencowe 
3A 4A Sue Południowa 
4A 5A już jasne 

4b 5B Pan Haigh 
5A 6A Pan Krew 
5b 6B Panna Shaddick 

 
 

Shelly Woods - Paraolimpijczyk 
 

 
 

We wtorek niemowlęta odwiedziły Shelly Woods. Opowiedziała nam o swoich doświadczeniach z bycia 

sportowcem. Zainspirowała nas wszystkich do dążenia do naszych celów, bez względu na to, jak duże lub 

małe mogą być. Dzieci bardzo cieszyły się z jej wizyty i zachowywały się nienagannie.  

Dziękuję bardzo Shelly! 

P.E Uniform 
 



Wewrześniu  wprowadzimy nowy zestaw P.E.  Ponieważ dzieci mają teraz na sobie swój zestaw PE do 
szkoły co najmniej dwa razy w tygodniu chcieliśmy, aby wyglądały elegancko. Zestaw P.E będzie  :- 
 

 

 

Dziewczyny:-  Biały /marroon  rękawem lub zwykły biały  t/hirt,  bbrak 

spodnie do joggingu / legginsy lub  marroon  spodenki rowerowe,  

trenerzy / pompy z nową bluzę z kapturem Marton lub sweter szkolny / 

sweter.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Chłopcy: - Biały /Marroon  rękawem  t-shirt,  bbrak spodniedo joggingu 
lub  marroon  szorty,  trenerzy / pompy z nową bluzę z kapturem Marton 
lub sweter szkolny / sweter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mundur można kupić od First Class Kids na Highfield Road. Zapoznaj się z załączonymi informacjami. 
 
 
 

 Pomieszczenia przedszkolne  
 

Mamy teraz miejsca dostępne dla dwu- i  trzylatków w naszym Przedszkolu Marton Mini na wrzesień.  Jeśli 
ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje  miejsca,  skontaktuj się z panią Thorpe tak szybko, jak to możliwe. 
 

 

 

 

Piknik Misiów 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 sharpYear 1 kolczasty   

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 lunch 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) 

 



 
Rok 2 jedwabiste lata 3 i 4 metalic 

 
Lata 5 i 6 groźny 

 
 

Super Gwiazdy, Doobees i Learning Power Awards 

Super Gwiazda   Doobee (doobee)                       
Siła uczenia się                                       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
100 Uśmiechów 

 
Gratulacje dla Oscara w roku czwartym za dotarcie do 100 uśmiechów za ciągłą ciężką pracę i dobre 

zachowanie. Oscar, wszyscy jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. 
 

 
Daty pamiętnika 

                              
Piątek 2 do    poniedziałku 5 lipca  Rok 6 PGL 

 
Piątek16  lipca    Piknik Misiów 

 
Piątek16  lipca Rozpoczyna się Letni Urlop 

 
 

 
Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 
 
 
 
 
 
 
 

Eliasz i Freya Rec, Imogen 

Y1, Felina Y2, Savanna Y3, 

Oscar Y4A, Cała klasa 

Y4B, Corey Y5A, Aidan 

Y5B, Kayden Y6. 

 

 

Cała klasa Y1A, Tommy 

Y2A, Brooklyn i Elizabeth 

Y3, Luke, Rebeka, Corey, 

Tayla-Lee, Arman i Aiden 

Y4A, Jake Y4B, James Y5A, 

All Miss Shaddick's English 

group 5B Andrea Y6 

 

 

Fatima Y1, Ollie Y2, Keitija 

Y3, Mia Y4A, Pauline Y4B, 

Maddie Y5A, Reegan Y5B, 

Całość Y6A 

 



Mundurek szkolny Aktualizacja 

pierwszej klasy dzieci 

 

Jak kupić mundurek szkolny w tym roku  

Due do bieżących problemów z Covid wydajemy tę radę i informacje, aby pomóc sobie. 

Należy zwrócić uwagę na następujące działania. 

1. Aby umożliwić społeczne zdystansowanie będziemy tylko pozwalając dwie rodziny do sklepu w 

dowolnym momencie, więc być przygotowanym na potencjalne kolejki  

2. We będzie miał ograniczony dostęp do szatni  (więc może być konieczne, aby uzyskać środki taśmy 

w domu) 

3. Sprzątanie zostanie zwiększone, a pranie ręczne z alkoholem będzie dostępne dla wszystkich 

klientów  

4. Ekrany są na miejscu we wszystkich punktach licznika usług / kasach  

Działania od ciebie, aby pomóc sobie  

Wariant 1. Zamów online  już teraz na dostawę (niedostępne od połowy sierpnia 

Wariant 2. Zamów online  już teraz na Click and Collect (niedostępne od  połowy sierpnia) 

Wariant 3. Dostać się do sklepu teraz (aktualizacje za pośrednictwem strony internetowej i mediów 

społecznościowych). 

Wariant 4. Dołącz do kolejki na Highfield Road,  jeśli chcesz zrobić zakupy pod koniec sierpnia. 

N.B Nasze telefony nie będą dostępne od końca sierpnia, aby umożliwić nam obsługę w sklepie 

Nie czekaj-Zamów teraz, aby zagwarantować dostawę 

Będziemy dostarczać dodatkowe informacje i aktualizacje za pośrednictwem naszej strony internetowej i za 

pośrednictwem naszych platform społecznościowych  

 
 

http://www.1stclasskids.co.uk/
http://www.1stclasskids.co.uk/

