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Rok 6 SAT Wieczór dziś wieczorem 

 

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. 
 
 

Brytyjski Tydzień Nauki 2022 
 

W tym tygodniu obchodzimy Brytyjski Tydzień Nauki. W 

ciągu tygodnia dzieci będą wykonywać zajęcia związane ze 

wzrostem.  Wczoraj nasze dzieci z szóstego roku odwiedziły 

South Shore Academy na lekcję przedmiotów ścisłych.  

Pamiętamy, że każdy, kto chce być, może być "naukowcem", 

jeśli ciężko pracuje. 
 
 
 

 
 

 

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. 



 
Charytatywne golenie głowy 

 

W piątek, 25 marca, pani Cheetham, która pracuje w naszej 
szkolnej kuchni, będzie miała ogoloną głowę, aby zebrać 
pieniądze na wsparcie rodzin na Ukrainie.  Jeśli chcesz dalej 
wspierać tę organizację charytatywną, prześlij swoje dobrowolne 
datki. Dzieci są proszone o noszenie niebieskiego i żółtego na cały 
dzień.  Bardzo dobrze rozumiemy, że już byliście niesamowicie 
wspierający i hojni. Pamiętaj, że jest to dobrowolny wkład i 
wszystkie dzieci mogą przyjść w niejednorodnym. 
 
 
 
 
 

 

Wielkanocne jajko dnia Loteria  

Od poniedziałku, 4 kwietnia do piątku 8 kwietnia  

Aby jeszcze bardziej zachęcić i nagrodzić dobrą frekwencję i punktualność, organizujemy codzienną loterię 
Easter Egg of the Day w każdej klasie, począwszy od 4 kwietnia i trwającą do końca tego semestru. Każdego 
dnia, w którym Twoje dziecko przybędzie na czas, zostanie zgłoszone do loterii klasowej i będzie miało 
szansę wygrać Jajko Dnia! 

Pamiętaj o chłopcach i dziewczętach – musisz być w grze, aby wygrać! 
 
 

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 

 
Rec  zarówno zamykać 
 Diagram Y1 możliwy 
Y2    rozwiń specyficzny 
 Tradycja Y3 wykluczać 
 Terror Y4 szybować 
Y5    cuchnący ustanowić 
Bohater    Y6 badać 

 

Gratulacje  
 

 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Piękny   

Odbiór Emily   

1A Wdzięk Amelia Archie 

1B Lucie Freya Zac 

Y2 Elizabeth Murarz  Józef i  
Dylan-James 

Y3 Ollie Cyfrowi liderzy Wszystko z 3A 

4A TEŻ Pogoń Koronka i Elżbieta 

5A Arman Am Rebeka, Mia i 
Skylar 

5 mld Scarlett Koral Marley i John- 
Brian 

6A Ollie Maddie B George 

6 mld Aidan Alina Aidan 

Shajan • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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  
6Poniedziałek loterii    jajecznej  
 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  


