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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 

 

 

 

 



   
 

Biblioteka 

W zeszłym tygodniu niektóre z dzieci z szóstego roku odwiedziły Bibliotekę Palatyna. Mieli piękny czas 
wybierając książki fikcyjne i non-fiction. Z niecierpliwością czekają na naszą ponowną wizytę. 

 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 you. 

 

 

 

 



 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 podać unikalny kod szkoły. Kod dla Twojej szkoły to  BP141867 
 

 
Słowa tygodnia 

 
Rec- inny pełny 

Y1- daleki łup 

Y2- warstwa poprawna 

Y3- rozwijaj dozę 

http://www.nhs.uk/find-nhs-number/what-is-your-name
http://www.bthimmunisations.co.uk/Forms/Flu


Y4- wynik skulony 

Y5- skromny nagły 

Y6 - unikaj uspokojenia 
 

Gratulacje  
 

Moc uczenia się Star Doobee   
 
 
                                    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apartament – Edward 

Recepcja –  Nika 

Klasa 1A –  Vinny 

Klasa 1B  Megia 

Klasa 2A –  Piękny 

Klasa 3A –  Tommy 

Klasa 4A –  Zack 

Klasa 5A –  Tayla • 

Klasa 5B –  Anioł  

 Klasa 6A –  Połowa 

Klasa 6B –  Alina 

Klasa 1A – Henr 

Klasa 1B –  Aimee-Rose 

Klasa 2A –  KyleKlasa 

3A –  Amelia 

Klasa 4A –  TEŻ 

Klasa 5A –  Tristan 

Klasa 5B –  Koralowa 

Klasa 6A –  Ashanta •Klasa 

6B –  Lexi 

Klasa 1A - Corey 
Klasa 1B -  Zac 
Klasa 2A -  Hugo, Logan, 
Annabelle, Mason, Henry, 
Lucas, Imogen i MyleeKlasa 
3A -  Shane 
Klasa 4A -  Cała KlasaKlasa 
5A -  Cała KlasaKlasa 
5B -  Cała Klasa 
6A - Klasa Elod • 
6B -  Diesel 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Daty do Dziennika  

 
Czwartek,  21 październikaKolekcja Żniw –   Dzień Ubrań Własnych 

 
Czwartek, 21października  2021Szkoła zamknięta na pół semestru  

 

Poniedziałek, 1listopada  2021  r. Ponowne otwarcie szkoły 

 
 
Dziękuję 

Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Dyrektor Wykonawczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


