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DzieńŚwiętu,  1grudnia
    2021 

    
Prace budowlane 

 
Mamy pewne dalsze ulepszenia na naszym placu zabaw. Mamy nowy szlak wykończeniowy, scenę 
zewnętrzną, zadaszony obszar czytania na zewnątrz i nowe oznaczenia linii. Prosimy o szczególną czujność 
przy przyjeździe i wyjściu ze szkoły. 
 

W piątek 3 grudnia 2021 r.będziemy  mieli 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. 

 

Cóż może być lepszego niż świąteczny sweter! 

W tym roku wspieramy Narodowy Świąteczny Dzień Skoczków w najbliższy piątek, 10  grudnia,  na 

rzecz Ratowania Dzieci. Dzieci są zaproszone do noszenia świątecznego swetera i kapelusza Świętego 

Mikołaja na ten dzień w zamian za darowiznę w wysokości 1 funta. Wszystkie darowizny na rzecz 

organizacji charytatywnej będą przekazywane za pośrednictwem ogólnoszkolnego zbioru Blackpool 

Children Services. Dziękuję w oczekiwaniu na wsparcie. 

Świąteczny obiad  

wtorek, 14  grudnia 2021 

Termin rezerwacji  
 

We wtorek  14  grudnia  jemy świąteczny lunch.  Koszt lunchu wynosi  2 GBP za dziecko.   Jeśli Twoje 
dziecko jest obecnie na suchym prowiantie i chciałoby zjeść świąteczny lunch, zapłać 2 £ na  Parent Pay 

under Christmas Lunch, nie później niż w piątek,  3  grudnia 2021 r.   Jeśli Twoje dziecko jest już na 
gorących obiadach, nie musisz rezerwować w tym systemie. 
 

Pamiętaj, że jeśli Twoje dziecko ma już szkolne obiady, zostaną one automatycznieuwzględnione.  Jeśli 
Twoje dziecko jest w recepcji, roku 1 lub 2 i chciałoby zjeść kolację tego dnia, skontaktuj się z biurem, 
ponieważ nie musisz płacić. 
 
 
Niestety, ponieważ zamówienia na jedzenie są dokonywane z wyprzedzeniem, nie można przyjmować 
żadnych spóźnionych próśb ani zwrotów. 



 
Zmiana rozkładu jazdy 

Rok 5 i 6 
 

Przypomnienie, że rok 5 i 6 zaczynają się teraz  o 8.30 .m. i kończą o 15.15.m.  Cały rok 6 TYLKO przyjedzie i 
wyjdzie przez drzwi recepcji.  Upewnij się, że Twoje dziecko jest na czas każdego 
 
dnia. 
 
 

Wycieczka mieszkaniowa - Zajęcia na świeżym powietrzu - Winmarleigh HallRok 

3 i  4 Poniedziałek, 7 lutego - wtorek, 8  lutego 2022 r 

Rok 3 i 4 mają okazję  wybrać się na nocną wycieczkę do Winmarleigh Hall w pobliżu Garstang.  Byłaby to 
wspaniała okazja  dla dzieci, aby mieć wyjątkowe doświadczenie uczestnicząc w różnych przygodach na 
świeżym powietrzu, takich jak drut błyskawiczny, wspinaczka, zjazd, kursy wyzwań i wysokie liny. 
Porozmawiaj z nauczycielem klasy swojego dziecka, aby uzyskać więcej informacji.  

 

 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. 

 

 

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. 

 

 

 
 
 



 
 
 

Słowa tygodnia 

 
 

Gratulacje  
 

 
            
     Nagroda Smile 

 
Wiele gratulacji dla Lilly-Rose  w  roku  5 za osiągnięcie  200 uśmiechów, co oznacza, że  uzyskał  srebrny  
oddział. Uśmiechy są nagradzane za wybitną pracę i wybitne zachowanie. wszyscy jesteśmy bardzo proudz 
Was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rec  pod ostatni 
Y1    powinien rzadki 
Metoda Y2 ukończyć 
Ślizg Y3 reagować 
Analiza Y4 błagać 
Odpowiednik Y5 nacisk 
Y6    w przybliżeniu valiant 

 Gwiazda Doobee • Moc uczenia się 
Suita JJ   

Odbiór Elliott   

1A Corey Tommie Celia 

1B Złupić Lottie Wszystko z 1B 

2 Caleb Matilda Lenny 

3 Jacek Koci Tilly-Rose 

4 Savanna Mak Savanna 

Mak 

Lucy 

5A Dylan Mój Luke, Lilly, Hannah, Skylar, 
Matthew i Dylan 

5 mld Tyler Paulina D Hannah  

6A Remi George George (6B)  i Elod 

6 mld Maddie Następować Piękny (6A) 



 

 Daty do Dziennika  
 
 
Piątek,3 grudnia    Dzień Ubrań Własnych 999 Cenotaf 
 

Piątek,10  grudnia  Christmas Jumper Day 

 
Wtorek, 14 grudniaDzień   Kolacji Wigilijnej 
 

Piątek,17  grudnia    Szkoła zamyka się na Boże Narodzenie 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dziękuję 

Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Dyrektor Wykonawczy 



 


