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Obchody Światowego Dnia Książki    

                    

Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i personelowi za ogromny wysiłek włożony we wszystkie 
kostiumy z okazji Światowego Dnia Książki w tym roku. To było niesamowite widzieć wszystkie dzieci w 
szkole w kostiumie lub w piżamie, aby promować miłość do czytania. 
W całej szkole odbyło się wiele fantastycznych wydarzeń, od odwiedzania autorów, podróżujących 
warsztatów Szekspirowskich, opowiadania historii, wizyt opiekunów z Blackpool z ich maskotką, lekcji bbc 
na żywo i odrobiny Matyldy na początku tygodnia, tworzenia lalek, oglądania książek zamienionych w 
filmy,  wycieczki do Biblioteki Palatynu, a także zajęć w każdej klasie.  
Kupony na książki zostały wysłane do domu, dzięki czemu można je wykorzystać w wielu sklepach do 
zakupu nowych książek, niektóre książki kosztują tylko 1 GBP lub można wykorzystać kupon o wartości 1 
GBP jako część płatności za książkę.  
 
Kliknij ten link, aby zobaczyć niektóre z naszych niesamowitych zdjęć mpan.online/WBD22Photos 

 

 

 Pomoc na Ukrainie  
 

Dziękujemy wszystkim naszym rodzinom za wsparcie w tej kolekcji.  Z waszą pomocą zebraliśmy ogromną 

kwotę 580,00 funtów , aby wysłać ją na Ukrainę, aby pomóc wszystkim. 
 

Wsparcie zachowań rodzicielskich  
 

Wielu rodziców nas ostatnio, czy istnieje dalsze wsparcie, do którego rodzice mogą uzyskać dostęp, aby 

wesprzeć ich w zachowaniu swoich dzieci.  Opiekunowie Blackpool oferują wysoce zalecany wsparcie 

poprzez kurs, który zwykle odbywa się na Newton Drive, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjeżdżają, 

aby poprowadzić kurs w szkole. Kurs będzie kursował w środowe popołudnia 

https://mpan.online/WBD22Photos
http://www.google.co.uk/imgres?q=book%20characters%20clipart&safe=active&hl=en-GB&biw=1440&bih=728&tbm=isch&tbnid=Z9R2WHUoG89-aM:&imgrefurl=http://thesecretdmsfilesoffairdaymorrow.blogspot.com/2012/04/fairy-tale-book-giveaway-hop.html&docid=pefEOLN8VSqGiM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-oOBTGNbImPU/T5dykYJ6Y4I/AAAAAAAACt4/xomt6gEB814/s1600/Alice-in-Wonderland-Clip-Art-2.gif&w=388&h=220&ei=rPYWU9XEDI-ihgeat4HwBg&zoom=1&ved=0CLsCEIQcMEk&iact=rc&dur=611&page=3&start=52&ndsp=28


Godzina 1 do godziny 3. Sesje odbędą się w środę, 16 marca, środę, 23 marca, środę, 30 marca i środę, 6 

kwietnia. Skontaktuj się ze szkołą, jeśli chcesz zarezerwować miejsce. 

 
 

Dzień Czerwonego Nosa  
Dzień mundurka pozaszkolnego  

Piątek, 18 marca na rzecz Comic Relief 
 
Dzieci są zaproszone do noszenia własnych ubrań na ten dzień w piątek, 18 marca w zamian za 
dobrowolną darowiznę w wysokości 1 funta.  Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz 
Comic Relief, w tym organizacji finansujących, które wspierają obecnie ludzi na Ukrainie, oraz tych, którzy 
próbują przekroczyć granicę.  Dziękuję w oczekiwaniu na wsparcie. 

 

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

Zachęcamy do dokonywania niewielkich regularnych płatności z sumy PGL. Płatności powinny być 
dokonywane na Parent Pay. Termin płatności końcowej upływa w piątek, 8 kwietnia 2022 r. 

 
 

Rok 6 Wieczór SAT 

 
W środę 16 marca o godz. 18:00.m. , wszyscy rodzice i opiekunowie w klasie 6 są zaproszeni na wieczór 

informacyjny SAT w szkole.  Podzielimy się z Wami szczegółami tygodnia SAT, tym, co robimy, aby wspierać 
dzieci i dodatkowym wsparciem, które możecie dać w domu. 

 
 
 

Wakacje w czasie semestru 
 

Przypominam tylko, że "Wakacje w czasie semestru" nie będą dozwolone.  Wszelkie święta w czasie 

semestru będą klasyfikowane jako niedozwolone. 

 

 

 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. 

 
Słowa tygodnia 

 
 Potrzeba Rec zadanie 
 Wejście Y1 pamiętać 
 Kontrast Y2 liczny 
 Pastwisko Y3 wymagający 
Y4    odpowiedni przedstawiać 
 Otoczenie Y5 dekoracyjny 
 Hipoteza Y6 śluzowanie 

 
 

Gratulacje  
 

 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Filip   

Odbiór Miah-Grace   

1A Vinny Wdzięk Wszystko z 1A 

1B Wszystko z 1B Aimme-Rose Obie 

Y2 Lenny Mason T Matilda 

Y3 Złupić Andrew Wszystko z 3A 

4A Koronka Mak Zach 

5A Jakub Jan Wszystko z 5A 

5 mld Koral Rocco Scarlett 

6A Corey Maddie B Alina 

6 mld Connor Aidan Kaelan • 

 
 

 Daty do Dziennika  
 
 

Środa 16 marca Rok 6 SATs Wieczór informacyjny dla rodziców i opiekunów 
 
Piątek, 18 marcaDzień    własnych ubrań dla Comic Relief  
 

Czwartek, 17 marcaProdukcja Hobbita – Rok 5 i 6   

 
Poniedziałek, 28 marcaPodróż do Tatton Park – Rok 6   
 
 

Dziękuję 



 
Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  


