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Chciałbym rozpocząć ostatni biuletyn roku,   wyrażając moje osobiste podziękowania dla  wszystkich  
naszych rodziców i opiekunów. Twoje niezachwiane wsparcie w tak trudnych czasach zostało tak bardzo 
docenione. Bezpieczeństwo  zawsze było najważniejsze i wiem, że czasami były wyzwania i niedogodności 
dla wielu naszych rodzin. Pracowaliśmy razem, aby zapewnić naszym dzieciom szczęśliwą, wysokiej jakości    
radość. Czuję się niesamowicie dumny ze sposobu, w jaki dzieci przystosowały się do  naszych nowych 

sposobów pracy i nadal ciężko pracowały nad swoją nauką. 
 
W miarę postępów do września, będziemy utrzymywać rozłożone czasy rozpoczęcia i zakończenia przez 
pierwsze pełne dwa tygodnie, a następnie dokonamy przeglądu sytuacji, biorąc pod uwagę  lokalne 
wskaźniki zakażeń. Nasze nowe dzieci recepcji zostały już powiadomione o ich czas rozpoczęcia i 
zakończenia. 
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby potwierdzić czas rozpoczęcia i zakończenia dla Twojego dziecka. 
 

Grupa Roku Godzina rozpoczęcia Czas zakończenia Drzwi 
wejściowe/wyjściowe 

Rok pierwszy 8:45 3:30 Drzwi do sali lekcyjnej 

Rok drugi 8:30 3:15 Drzwi do sali lekcyjnej 

Rok trzeci 8:30 3:15 Drzwi juniorskie 

Rok czwarty 8:30 3:15 Drzwi do sali lekcyjnej 

5A 8:15 3:00 Drzwi juniorskie 

5b 8:15 3:00 Drzwi do sali lekcyjnej 

6A 8:15 3:00 Przez główne drzwi 
biura w przedniej części 

szkoły 

6b 8:15 3:00 Drzwi juniorskie 

 
 
Należy pamiętać, że Rok Drugi przebywa w klasie mieli w zeszłym roku, więc Rok pierwszy jest teraz dalej 
wokół building gdzie Rok Drugi kiedyś. 
 
Życzę wszystkim bardzo bezpiecznego i szczęśliwego wypoczynku. 

 
 



 
 

Puchar Uprzejmości  

W tym tygodniu mieliśmy nasze specjalne Zgromadzenie Pucharu Uprzejmości, gdzie nagradzaliśmy dzieci, 
które zawsze mają wzorowe zachowanie i dobre maniery. Te dzieci są prawdziwymi ambasadorami 
Marton.  Brawo Eryn Rushworth,  Lilly-Mae  Easstwood, Grace Hayes, Nikki Ashton,  Rebekah Hunter, 

MollyHansson,  Maizie  Busby,  Presley Marshall,  Isla Gray, JackCollins,  
 Henlee McDonough, JordanHowarth,  Theo Melia, PoppyGriffiths, Hannah Buckley Thompson,  Aiden 
Howard,  Marley Watson,Lacey Thomas, Bella Richardson, CoreyPack,   
Aiden McKenzie,  Shajan Sureshkumar  Rok 6 zostanie rozdany dziś wieczorem na ich zgromadzeniu.  
 
Jesteśmy  z was wszystkich dumni. 
 

Dzień Sportu Roku 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W roku 2 dzieci miały wielki dzień sportu, wypróbowanie wielu różnych działań. Wszyscy byli pięknie 
zachowywali się i  demonstrowali alI nasze możliwości uczenia się wytrwałości, odporności i współpracy. 

 
 

 Aktualności na temat personelu  

 
 

Pod koniec tej kadencji życzymy pani Nixon wszystkiego najlepszego, gdy zaczyna ona urlop macierzyński. 
Wszyscy czekamy na podzielenie się jej wiadomościami, gdy jej dziecko przybywa.  Serdecznie witamy 

panią Hamer, która obejmie urlop macierzyński pani Nixon. 
 

Mówimy również bardzo warm witamy miss Thorpe, która dołącza do naszego Zespołu Integracji. 
 

Żegnamy się i ogromne podziękowania dla miss Pierre, jak ona przenosi się do nowego stanowiska w 
nowej szkole. Ona będzie bardzo brakowało przez wszystkich w Marton. 

 



 
  
 

Dodatkowe święto państwowe w 2022 r. 
 

Z okazji Platynowego Jubileuszu Królowej przypada 
dodatkowe świętopaństwowe, które przypada na piątek , 3  
czerwca 2022. Ponieważ 3  czerwca jest już świętem 
szkolnym, dodatkowy dzień zostanie dodany do początku 
wakacji, dzięki czemu zakończymy w środę, 20  lipca,  w 
przeciwieństwie do czwartku,  21 lipca. 
 

 
 

 

 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 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 miejscach dla zwiedzających i drogi dojazdowe. 
Prosimy o zapewnienie naszym sąsiadom łatwego dostępu do ich domów i zapewnienie, aby pojazdy 

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 opakowanie i 

chcesz je do szkoły pakowane lunch tego dnia, 

proszę poinformować urząd, jeśli jesteś 

rodzicem niemowląt lub zapłacić £ 2,00  na 

rodziców zapłacić w ramach Teddy Bears Piknik 

dla juniorów. Termin zakończenia 2lipca  2021 r. 

(Proszę nie płacić za kolacje) 

 



ratownicze miały pełny dostęp do drogi. Co-op uprzejmie dały pozwolenie dla rodziców do parkowania 
tam podczas zbierania dzieci z Marton. 

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. 

 

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. 



                                     Słowa tygodnia 
 

Rec cuteYear 1 pochmurny   

 
                                      Rok 2 zaczarowany Lata 3 i 4 wydajne 

 
    Lata 5 i 6 flippant 

 
 

Super Gwiazdy, Doobees i Learning Power Awards 

Super Gwiazda   Doobee (doobee)                       

Siła 

uczenia się                                       
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                        100 Uśmiechów 

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

zachowanie. Oscar, wszyscy jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. 
 

200 Uśmiechów 
 

Gratulacje dla Demi w roku piątym za reaching 200 uśmiechów za ciągłą ciężką pracę i dobry begaviour. 

Demi, wszyscy jesteśmy z ciebie bardzodumni. 
Daty pamiętnika 

                              
 
Piątek16  lipca    Piknik Misiów 

 
Piątek16  lipca Rozpoczyna się Letni Urlop 

 
Czwartek2 września  rozpoczyna się jesienna kadencja 

 
 

 

Henry i Oliver Rec, Caleb 

Y1, Diakon Y2, Zack Y3, 

Harison Y4A, Cała klasa 

Y4B, Maddie Y5A, Laila 

Y5B, Oliver Y6 

 

 

Mason Y1A, Sasha Y2A, 

Ebeneezer Y3, Cała klasa 

Y4A, Cała klasa w Y4B, Cała 

klasa Y5A, Brandon, Demi i 

Ashanta 5B, Lia Y6 

 

 

Dylan - James Y1, Ella Y2, 

Kaylen Y3, Rebeka Y4A, 

Pauline Y4B, Elod Y5A, 

Charlie Y5B, Cała klasa Y6A 

 



Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 
 
 
 
 

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/

