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Telefoniczni partnerzy rodziców w nauce
YR – Y6
Wtorek, 19 października, środa, 20 października i
czwartek, 21 października 2021
System rezerwacji online zostanie otwarty w tym
tygodniu.
W ostatnim tygodniu półrocza odbędzie się Wieczór Rodziców. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo,
zorganizujemy telefoniczny Wieczór Rodziców. Upewnij się, że umówiłeś się na spotkanie. Jest to tak
ważna część szkolnego kalendarza, w której dzielimy się sukcesami Twojego dziecka z jego nauką i
zachowaniem. Jest to również okazja dla wszystkich rodziców i opiekunów, aby zadać wszelkie pytania lub
zgłosić wszelkie obawy, które masz lub cokolwiek, z czym chciałbyś uzyskać dalsze wsparcie.
We wtorek, 19 października, środę, 20października i czwartek 21 października 2021 r. od godz. 15.45 do
17.00 (godz. 18.m.00 w środę) w godzinach 15.45 do 18.00 (godz. 18.00.m. w środę) odbędzie się
telefoniczny Wieczór Rodziców, aby omówić osiągnięcia swojego dziecka.
Spotkania są rezerwowane za pośrednictwem usługi wiadomości tekstowych. Jeśli masz jakiekolwiek
problemy, skontaktuj się z biurem. Nauczyciele zadzwonią do Ciebie o wyznaczonej godzinie. Upewnij się,
że biuro szkoły ma najbardziej aktualne numery telefonów.

Parking
Prosimy o unikanie parkowania na żółtych zygzakowatych liniach przed szkołą. W tym tygodniu niektórzy
rodzice mieli trudności z poruszaniem się po rondzie z powodu nielegalnego parkowania
zaparkowanychsamochodów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i prosimy, aby wszyscy rodzice byli czujni
podczas parkowania, zapewniając, że bezpieczeństwo naszej społeczności szkolnej nie jest zagrożone.
Należy pamiętać, że Coop uprzejmie pozwala rodzicom parkować na swoim parkingu. Czy możemy również
uprzejmie przypomnieć, aby nie parkować na Mooreview Court, ponieważ jest to prywatny parking tylko do
zamieszkania.

Boreatton Park Activity Weekend (PGL)
Rok 6 - piątek,1 lipca do poniedziałku, 4lipca 2022

Zachęcamy do dokonywania niewielkich regularnych płatności z sumy PGL. Płatności powinny być
dokonywane na Parent Pay. Dziękuję.

Kolekcja plonów
W tym roku będziemy świętować żniwa w ostatnim dniu semestru, wczwartek, 21 października. Będziemy
wspierać Streetlife.
Streetlife nadal pomaga bezbronnym i bezdomnym młodym ludziom w Blackpool, Fylde i Wyre. Nasze
lokalne schronisko zapewnia prawie 3000 miejsc noclegowych z prysznicem, pralnią i jedzeniem w ciągu
roku. Zapewniają również spadek w ciągu dnia, w których młodzi ludzie mogą uzyskać informacje, wsparcie
i ciepły posiłek, a także możliwości umiejętności życiowych, szkoleń i zabawnych zajęć.
Zapraszamy nasze dzieci, aby przychodzili w mundurkach pozaszkolnych na cały dzień i przynieśli
przedmiot z poniższej listy. Wszelkie darowizny będą bardzo wdzięcznie przyjmowane.

Konserwy
Ciastka
Suszony makaron
Sos do makaronu
Ryż
Filiżanka zupy
Dezodorant
Żel pod prysznic
Tkanek
Gąbki i flanele

Pomieszczenia dla przedszkoli
Mamy teraz dostępne miejsca dla dwu- i trzylatków w naszym Marton Minis. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz,
potrzebuje miejsca, skontaktuj się z panią Thorpe tak szybko, jak to możliwe.

Szczepienie przeciw grypie
Szpitale kliniczne w Blackpool usprawniły proces wyrażania zgody, przekształcając wcześniej
papierowy proces w usprawniony formularz elektroniczny dostępny w dowolnym miejscu.
Wcześniejsze otrzymanie zgody na szczepionkę dla dziecka zależało od tego, czy pracownicy
szkoły rozdają papierowe formularze i zabierają je do domu rodzicom / opiekunom,
zwiększając ryzyko utraty formularza. Teraz szkoła dziecka wyśle e-mail lub SMS-a z linkiem
do formularza zgody (również unikalny kod szkolny) do rodziców / opiekunów, aby mogli łatwo
i szybko wypełnić formularz zgody za pośrednictwem urządzenia mobilnego, tabletu lub
komputera. Pozwoli to zaoszczędzić czas rodziców / opiekunów i zwolni czas personelu
szkolnego. Raz
Twoje dziecko zostało zaszczepione, zostaniesz również powiadomiony SMS-em, upewniając
się, że jesteś na bieżąco ze szczepieniami dziecka. Zespół szczepień będzie w szkole w
listopadzie.
Wypełnienie formularza zgody:
Będziesz musiał podać swój numer NHS Childs. Kliknij poniższy link, jeśli nie znasz numeru
NHS swojego dziecka: Link
1. Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do formularza zgody online: Link
2. Proszę zacytować unikalny kod szkoły. Kod dla Twojej szkoły to BP141867

Gratulacje
Moc uczenia się Star Doobee

Suite – AlanaReception
– RosieClass 1A –
ShahmeerClass 1B
OliviaClass 2A –
LoganClass 3A –
DeaconClass 4A –
LaceeClass 5A –
SkylarClass 5B – Freddie
Class 6A –
ReynoldsClass 6B - Alina

Klasa 1A – Paisley
Klasa 1B – Obie
Klasa 2A – Mason TKlasa
3A – Ollie
Klasa 4A – LucyKlasa
5A – WilliamKlasa
5B – Jonasz
Klasa 6A – JamesKlasa
6B – Grupa matematyczna
pani Shaddick •

Klasa 1A - Ralph
Klasa 1B - Aryan
Klasa 2A - Fatima, Jake, Lewis,
Sophia & Dylan-James
Klasa 3A - Cami & Esmae
Klasa 4A - PościgKlasa
5A - RyanKlasa
5B - Lexi
Klasa 6A - Siebie
Klasa 6B - Lincoln, Aidan i
Jayden

Słowa tygodnia
Rec- twarda kontrola
Y1- niewidoczny sad
Y2- widoczna łatwość
Y3- zaangażuj szybki
Y4- rzadki uprzejmy
Y5- możliwość przyrostka
Y6- ścigaj świt

Bezpłatne posiłki szkolne

Szkoły otrzymują w swoim budżecie pokaźną sumę pieniędzy na każde dziecko uprawnione do
bezpłatnych posiłków szkolnych, a pieniądze te przeznaczane są bezpośrednio na wspieranie nauki dzieci.
Jednak, aby szkoły otrzymały te dodatkowe pieniądze, dzieci, które są uprawnione do bezpłatnych
posiłków szkolnych, MUSZĄ zostać zarejestrowane przed Krajowym Liczeniem DAta Szkół w dniu 1
października 2021.
Aby umożliwić naszej szkole otrzymanie wszystkich pieniędzy, jakie możemy, aby wesprzeć naukę naszych
dzieci, zachęcamydo jak najszybszej rejestracji, jeśli Twoje dziecko ma prawo do bezpłatnych posiłków
szkolnych, nawet jeśli chcesz, aby miały suchy prowiant na lunch lub otrzymują Universal Infant Free School
Meals.

Kto się kwalifikuje?
Twoje dziecko/dzieci mogą kwalifikować się do otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych, jeśli otrzymasz
którykolwiek z poniższych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wsparcie dochodu
Zasiłek dla osób poszukujących pracy oparty na dochodach
Dodatek na zatrudnienie i wsparcie związany z dochodami
Wsparcie na mocy części V1 ustawy o imigracji i azylu z 1999 r.
Gwarantowany element Państwowego Kredytu Emerytalnego
Child Tax Credit (pod warunkiem, że nie jesteś również uprawniony do Working Tax Credit i masz
roczny dochód brutto nie większy niż £ 16,190)
Working Tax Credit jest opłacany przez 4 tygodnie po tym, jak przestaniesz kwalifikować się do
Working Tax Credit.
Uniwersalny kredyt

Pamiętaj, że jeśli otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy / ulgę podatkową, być może nie będziesz musiał
wypełniać formularza bezpłatnych posiłków szkolnych. Jeśli jednak nie masz pewności, zadzwoń do
zespołu oceniającego, aby uzyskać poradę pod adresem 01253 47894 0lub e-mailem
fsm@blackpool.gov.uk
Jak mogępply na darmowe posiłki szkolne?
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić online pod adresem www.blackpool.gov.uk. Jeśli nie masz
dostępu do Internetu, możesz skorzystać z udogodnień szkolnych, po prostu zadzwoń do biura szkoły, aby
umówić się na odpowiednią godzinę. Alternatywnie, zadzwoń do Zespołu ds. Oceny pod numer 01253
478940, jeśli wolisz, aby papierowy formularz został
przekazany pocztą.
Jakie informacje muszę przesłać, gdy ubiegam się o
bezpłatne posiłki szkolne?
Jeśli otrzymujesz wsparcie dochodu, dodatek dla
osób poszukujących pracy oparty na dochodach,
gwarancję
Kredyty emerytalne lub dodatek na wsparcie
zatrudnienia związany z dochodem Może być
konieczne dostarczenie kopii ostatniego listu z
uprawnieniami. Jeśli otrzymasz ulgi podatkowe na
dzieci, być może będziesz musiał dostarczyć kopię
WSZYSTKICH stron z naszego najnowszego listu z
uprawnieniami. Zostaniesz poinformowany, jeśli te
informacje są potrzebne podczas telefonu.

Morrisons Dobrze jest rosnąć
Wszyscy jesteśmy teraz zapisani, abyś mógł zbierać
żetony z Morrison's, abyśmy mogli otrzymać
bezpłatny sprzęt ogrodniczy. Pobierz aplikację

Morrison's i zarejestruj się. Jeśli masz jakieś problemy, daj mi znać. Dziękujemy rodzicom, którzy już się
zarejestrowali i zaczęli zbierać żetony.

Daty do Dziennika
Środa, 20 października Wieczór Rodziców
Czwartek, 21 październikaKolekcja Żniw –

Dzień Ubrań Własnych

Czwartek, 21października 2021Szkoła zamknięta na pół semestru
Poniedziałek, 1listopada 2021

Dziękuję
Pani Alice Coyle
Dyrektor Szkoły

r. Ponowne otwarcie szkoły

Pani Ruth Coupe
Dyrektor Wykonawczy

