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Witamy ponownie
Witamy z powrotem w szkole po wakacjach półrocza. Chciałbym zacząć od podziękowania wszystkim za
ich bardzo hojny wkład w zbiory dla Street Life. Byliśmy przytłoczeni hojnością naszej społeczności Marton.
Ogromne brawo dla Roku Czwartego za ich Zgromadzenie Żniwne. Wszyscy bardzo cieszyliśmy się z
twojego występu.

Wystawa sztuki
Wczoraj nasza sala została przekształcona w Galerię Sztuki,a każde dziecko miało wystawione dzieło
sztuki. Wszyscy byliśmy niesamowicie dumni z osiągnięć dzieci i była to świetna okazja, aby uczcić talent
artystyczny wszystkich naszych dzieci. Ogromne podziękowania dla pani Selvi za całą organizację naszego
specjalnego wydarzenia i dziękuję wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy przybyli, aby odwiedzić
wystawę.
.

Apel makowy
Będziemy sprzedawać maki i inne towary w każdy wtorek i
czwartek, aby wesprzeć The Royal British Legion Poppy Appeal.
Twoje dziecko może przynieść trochę pieniędzy na zakup maku
lub innych przedmiotów w tych dniach. Minimalna darowizna
sugestii w wysokości 50p za przedmiot.

Dzieci w potrzebie
piątek, 19listopada 2021
W ramach wsparcia "Dzieci w potrzebie" dzieci są proszone o noszenie własnych ubrań na cały dzień w
zamian za dobrowolną darowiznę w wysokości 1 GBP na dziecko lub 2 GBP na rodzinę. Mamy nadzieję, że
dołączysz do nas we wspieraniu tej wartościowej sprawy. (Należypamiętać, że darowizny na to
wydarzenie są całkowicie dobrowolne.)

W piątek 3 grudnia 2021 r.źle się stanie, mając wyjątkowy, niepowtarzalny dzień
na cześć milionów ludzi, którzy służyli w NHS i służbach ratunkowych. Jest to część
kampanii o nazwie #UniteTheUniforms for the @999Cenotaph.
W ramach kampanii uczniowie zostaną zaproszeni do noszenia kolorów służb
ratunkowych (czerwony, niebieski, zielony lub pomarańczowy) i przekażą 1
funta na budowę pierwszego w Wielkiej Brytanii "Cenotafu Służb Ratunkowych",
który jest wspierany przez Jego Królewską Wysokość Księcia Cambridge,
premiera i pierwszych ministrów NI, Szkocji i Walii.

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
Pomoc Rec
Y1 późno
Uchwyt Y2
Y3 dojrzały
Granica Y4
Analiza Y5
Y6 samotny

opieka
przed
niepokojący
agresywny
ważny
ograniczać
niezbędny

Gratulacje
Moc uczenia się Star Doobee
Suita – ZayerReception
– HarryClass 1A –
ElizabethClass 1B –
AmeliaClass 2A –
AlysiaClass 3A –
Wszystkie z 3AClass 4A
– Wszystkie z 4AClass
5A – Wszystkie z
5AClass 5B –
ZainabClass 6A –
CoreyClass 6B – Charlie

Klasa 1A - ArchieClass 1B HarryClass 2A - AmeliaClass
3A - FelinaClass 4A RoganClass 5A - DylanClass
5B - JacobClass 6A JamesClass 6B - Shajan

Klasa 1A – OliverClass 1B –
RebekahClass 2A – EllieClass
3A – JessieClass 4A –
ScarlettClass 5A –
HannahClass 5B –
AmeliaClass 6A – Maddy
BClass 6B – Laila

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
Wtorek,9 listopada
Środa,10 listopada

Klasa 5B odwiedzi Ordsall Hall
Klasa 5A odwiedzi Ordsall Hall

Czwartek, 18 listopada
Wtorek, 23listopada
Piątek,3 grudnia

Szczepienie przeciw grypie Pielęgniarki w szkole
Rok 6 Wizyta w bibliotece

Dzień Ubrań Własnych 999 Cenotaf

Piątek, 19listopada

Dzieci w Potrzebie

Piątek,17 grudnia

Szkoła zamyka się na święta Bożego Narodzenia

Dziękuję
Pani Alice Coyle
Dyrektor Szkoły

Pani Ruth Coupe
Dyrektor Wykonawczy

