
 

 

Biuletyn nr 26 

środa, 6 kwietnia 2022 r. 

 
 

Parking 
 

Prosimy, aby rodzice i opiekunowie byli czujni podczas parkowania na początku i na końcu dnia szkolnego, 
aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Prosimy o legalne i staranne działanie przez cały czas , aby 

uniknąć potencjalnych wypadków. 
 
 

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. 
 

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! 

 
 

Święta Wielkanocne 

 
Życzymy wszystkim bezpiecznego i szczęśliwego święta wielkanocnego.  Szkoła zamyka się w najbliższy 
piątek 8 kwietnia o 3:15 dla klas drugich, Three, czterech, pięciu i sześciu oraz 3:30 dla recepcji i roku 
pierwszego. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
 

 Przystanek R stary 
Y1      pogrubiony podstawowy 
Y2     zasugeruj cud 
 Porzucenie Y3 głodować 
Zaleta Y4 pomnik 
Władza Y5 Wahając 
Rejestracja Y6 Przyrząd 

 
 

Gratulacje  
 

 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Fletcher   

Odbiór Rory   

1A Elizabeth Monique Cała klasa 

1B Złupić Lottie Cała klasa 

Y2 Astrid Henr Piękny 

Y3 Jakobi • Meczet Złupić 

4A Lucy Scarlett Kacie • 

5A Hannah Rebeka Rico 

5 mld Jonasz Natan John-Brian • 

6A Alina Reynolds Następować 

6 mld Lilia Bailey Shajan • 



 
 

 Daty do Dziennika  
 
 
Czwartek, 21    kwietniaKolekta szkolna 4 roku w Bring Yer Wellies 

 

Środa, 27  kwietniaLat  
 6 wizyta szkolna w RSPB Discovery  
CentreŚroda, 4   
 majaKolekcja 5Odwiednia szkolna w Styal  
MillŚroda, 18   majaKolekcja szkolna klasy 5B w Styal Mill  
 
 
 

Dziękuję 

 
Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  


