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Rok szósty SAT 

W przyszłym tygodniu nasze dzieci w szóstym roku przystępują do testów oceniających na koniec drugiego 

etapu kluczowego. Ważne jest, aby wszystkie dzieci z szóstego roku uczęszczały do szkoły każdego dnia, w 

przyszłym tygodniu.  Dzieci muszą jak zwykle przybyć punktualnie do szkoły o 8:30, abyśmy mogli zapewnić 

dzieciom spokój, relaks i skupienie. Upewnij się, że dzieci mają wczesną noc w niedzielę i są w pełni 

wypoczęte przez nadchodzący tydzień. Wszyscy pracownicy szóstego roku są świadomi, że może to być 

stresujący czas dla dzieci. Zapewniamy, że dzieci są dobrze przygotowane i zrobimy wszystko, co w naszej 

mocy, aby zapewnić, że czują się komfortowo i w najlepszym możliwym nastawieniu, aby dać z siebie 

wszystko. 

 

Wizyta roku 6 w RSPB w Fairhaven 

 

 

 

 

 

W ubiegłą środę Y6 uczestniczył w wycieczce geograficznej do jeziora Fairhaven. Wszyscy byliśmy 

zafascynowani eksploracją lokalnego siedliska, przyglądaniem się, jak wydmy zmieniają charakter i jakie 

rodzaje obiektów przyrodniczych można tam znaleźć. Dzieci wykorzystały umiejętności geograficzne, 

naukowe i matematyczne, aby ukończyć dwa oddzielne wyzwania i wszyscy zgodzili się, że było to 

przydatne, przyjemne i satysfakcjonujące doświadczenie. 

 

 Zwycięzca Pop Idol  
 

Dzieci bardzo utrudniały nam wyłonienie zwycięzcy. Wszystkie dzieci były niesamowite.  Zwycięzcą 
konkursu Pop Idol jest Briege w roku 3.  Ogromne gratulacje dla Briege i wszystkich innych, którzy wzięli 
udział. 
 



 

Wycieczka klasy bukowej do Centrum Kosmicznego 

 

We   wtorek Klasa Bukowa odwiedziła Space Centre w Preston. Dzieci były niesamowite i w pełni cieszyły się 

dostępnymi dla nich zajęciami. Szczególnie podobały im się oświetlone kwadraty na podłodze i zjeżdżalnia. 

Personel był z nich bardzo dumny. 

 

Wycieczka klasy Willow do The Farm and The Space Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa Willow miała kilka pracowitych dni. W piątek odwiedzili Ridgeway Farm, zobaczyli wiele różnych 

zwierząt i mogli zająć się i nakarmić króliki, kozy i jagnięta. 

We wtorek odwiedzili Centrum Kosmiczne w Preston. Dzieci cieszyły się doświadczeniem sensorycznym i 

zachowywały się nienagannie, a także zasługą Marton Suite. 

 

 Boreatton Park Activity Weekend (PGL)  

Y6 Spotkanie rodzicówŚroda 

, 18. 18. 18.00.m. 

Spotkanie dla rodziców Y6 tylko na temat zbliżającej się wizyty mieszkaniowej w PGLWednesday, 18th 



 6 p.m.  w auli szkolnej. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Prezentacja muzyki w szkole  
 
W czwartek 19 maja o godz. 15.15 .m. Blackpool Music Services przychodzą do szkoły, aby zrobić pokaz 
muzyczny. Wszystkie dzieci w obecnych latach od 2 do 6 wraz z rodzicami mogą dołączyć do nas w sali 
szkolnej i porozmawiać z profesjonalistami o lekcjach muzyki w szkole.  Przyjdź i wesprzyj to wydarzenie. 

 
 
 
 
 
 
 

Panna Adamthwaite bierze część w 5k 

spacer dziennie przez cały ten miesiąc, 

aby zebrać pieniądze na rockową 

gotówkę DLA DZIECI. Ta organizacja 

charytatywna zapewnia pieniądze 

dzieciom w Blackpool i okolicach, które 

żyją w ubóstwie.  Na stronie Marton na 

Facebooku pojawi się link dla rodziców 

lub każdego, kto chce przekazać 

darowiznę.   

Szkoła, która zbierze najwięcej 

pieniędzy powyżej 100 funtów, wygra 

50 darmowych biletów do blackpool 

Zoo. 

 Aby jeszcze bardziej wesprzeć tę 

organizację charytatywną, w piątek, 13 

maja, zorganizujemy własny dzień 

ubrań w zamian za dobrowolną 

darowiznę w wysokości 1 funta. 

 

 



Parking  
 

Chciałbym podziękować wszystkim naszym rodzicom i opiekunom, którzy bezpiecznie parkują podczas 
podwożenia i odbierania dzieci. Ciężko pracujemy, aby zapewnić silne relacje w społeczności i ważne jest, 
aby wszystko, co robimy, wzmacniało tę relację. Proszę prosić, aby wszyscy rodzice byli szczególnie czujni 
przy wyborze miejsca do zaparkowania. Upewnij się, że podjazdy nigdy nie są zablokowane i że zawsze jest 
wystarczająco dużo miejsca, aby pojazdy ratunkowe mogły łatwo uzyskać dostęp do wszystkich 
nieruchomości w okolicy. 
 

Sklep Co-operative Store na Highfield Road uprzejmie zgodził się, aby rodzice Marton mogli korzystać z 
parkingu.  Prosimy również o powstrzymanie się od parkowania lub zatrzymywania się przed bramą szkoły. 
Parkowanie tutaj powoduje utrudnienia dla dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię i uniemożliwia 
pojazdom ratunkowym dostęp do szkoły. 

 
 

Słowa Weeka 

 
 Ulubiony Rec taki sam 
 Początek  Y1 porządek 
Y2   wymaga definiować 
Występują    Y3 oświetlać 
Przyspieszenie    Y4 natychmiast 
Y5   ocenić  Zajęte 
Liście    Y6 świtał 

 

Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita    

Odbiór Jacek   

1A Myśliwy Celia Nikki 

1B Freya Oliver Indonezja 

Y2 Murarz Caleb Lenny 

Y3 Ella, Harry, Isaac i 
Briege 

Ketrina • Amelia i Laynee 

4A Finley Młodszy Ryley i Brooklyn 

5A Harrison Matthew Jakub 

5 mld Freddie Jake Zainab, Marley i 
Emmanuel 

6A Policjant Wszystko z 6A  Reegan i Laila 

6 mld Reegan • Wszystko z 6B Wszystkie dzieci w  
roku 6 

 
 



 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. 

 

 Daty do Dziennika  
 
Poniedziałek, 9 maja -  
piątek, 13 majaRok    6 Tydzień SATS  
 

Wtorek, 10 maja    Finał Pop Idol (szczegóły poniżej) 
 
Piątek, 13  majaWłasny dzień odzieży £1 darowizna    
 

Wtorek, 17   majaRok  
 4 Fit to Go  
Środa, 18  majaKolekcja szkolna klasy 5B w Styal Mill    
 
Środa, 18 majaRok   6 Spotkanie PGL  
 

Piątek, 20    majaSzkoła zamykana na pół semestru 
 

Dziękuję 

 
Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 


