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Nieumundurowa zbiórka pieniędzy  

piątek, 7  maja 2021 
 

W piątek,7  maja organizujemy  nieumundurową zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć 

Williama w naszym Przedszkolu i jego rodzinie, aby zbudować bezpieczną 

przestrzeń w domu, aby mógł się bawić.  William ma rzadką chorobę zwaną 

zespołem  Sotosa. Jeśli upadnie,  może wyrządzić sobie znaczną krzywdę i nie może 

wyjaśnić innym, czy przewrócił się i został zraniony. On i jego rodzina komunikują 

się w języku migowym Makaton. Jego rodzina  chciałaby  zbudować dla niego 

miękki pokój do zabawy, aby móc grać bezpiecznie. 
Twoje dziecko jest mile widziane, aby przyjść do szkoły we własnych ubraniach w 

piątek, 
7  maja w zamian za £ 1 voluntary  darowizny.  Dziękujemy za wsparcie. 
 

 
 

 Pop Idol pierwsza runda  

To w piątek,  7  maja 2021 

 
Pierwsza  runda Pop Idol jest w ten piątek w sali szkolnej. Zwycięski zwycięzca będzie reprezentować 
Marton w Blackpool Primary School Pop Idol  konkurencji.  Wszystkie dzieci w roku od 3 do 6 są mile 
widziane na przesłuchanie.  Prosimy o zapoznanie się z e-mailem, który wysyłamy w zeszłym tygodniu, aby 
uzyskać więcej informacji lub skontaktować się z biurem. 
  
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na naszych utalentowanych wokalistów. 
 
 

Boreatton Park Activity Weekend (PGL) Rok  
6  - 2 lipca do 5lipca   

 
Jeśli nie zapłaciłeś jeszcze salda, kontynuuj dokonywanie regularnych płatności w systemie Parent Pay.  

Dziękuję 
 
 
 
 
 



 
 
 

          
 
Od wtorku, 11maja –  czwartek, 13  lipca, odbędzie się telefoniczne Wieczory Rodziców, aby omówić 
osiągnięcia dziecka. 
 
Rozmowa telefoniczna daje możliwość omówienia z nauczycielem klasy postępów, które twoje dziecko 
poczyniło w kierunku ich celów czytania, pisania, matematyki i postawy (w tym zachowania, frekwencji i 
munduru). Nowe cele na następne półrocze zostaną również udostępnione podczas rozmowy.  
 
Terminy są rezerwowane za pośrednictwem usługi wiadomości tekstowych.  Jeśli masz jakiekolwiek 
problemy, skontaktuj się z biurem. 
 
 

 Maski  
 

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy nosili osłonę twarzy podczas zbierania lub upuszczaniaf  swoich dzieci. 

Proszę pamiętać, że jedynymi osobami, które nie muszą nosić osłony twarzy, są rodzice, którzy są 

zwolnieni z powodów medycznych. Przypominam również, że aby zminimalizować liczbę osób dorosłych na 

miejscu, tylko jedna osoba dorosła powinna przyjść na miejsce ze swoim dzieckiem. 

 

 Parking szkolny  
 

Nasi sąsiedzi są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej, a bezpieczeństwo wszystkich jest 
najważniejsze.  W tym tygodniu mieliśmy dalsze obawy zgłoszone przez wielu  mieszkańców w 
odniesieniu do sposobu, w jaki niektórzy z naszych rodziców zostały parking. Prosimy o to, aby wszyscy 
rodzice okazywali szacunek naszym sąsiadom przy wyborze miejsca parkowania.  Zawsze upewnij się, że 
nigdy nie wolno blokować podjazdów i dróg dojazdowych. Prosimy o zapewnienie naszym sąsiadom 
łatwego dostępu do ich domów i zapewnienie, aby pojazdy ratownicze miały pełny dostęp do drogi. Co-
op uprzejmie dały pozwolenie dla rodziców do parkowania tam podczas zbierania dzieci z Marton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Gwiazdy, Doobees  i Learning Power Awards 

Partnerzy rodzice w spotkaniu edukacyjnym 

Przedszkole – Y6 

Wtorek,11  maja – czwartek, 13  maja 

System rezerwacji online jest już otwarty. 



Super Star   Doobee  Moc uczenia się 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Słowa tygodnia 

 
Rec – fantasticYear 1 rozbić    

 
Rok 2 sob Lata 3 i 4 zdradliwe 

 
Lata 5 i 6 monotonne 

 

 
Daty pamiętnika 

 
Piątek,7  maja 2021 Non-Uniform Day, zbiórka pieniędzy £1  dontation 

 
Piątek,7  maja 2021 Pierwsza runda Pop Idol 
 
Wtorek, 11  maja - 
Czwartek, 13  maja Partnerzy rodziców w rozmowach    telefonicznych 

  
Piątek, 21maja     Half-term wakacje 

 
Poniedziałek,7  czerwca    School ponownie otwiera 

 
Dziękuję 

 
Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Principal 

Emily Rec, 

Hephzibah Y1, 

Jessie Y2, Lacee Y3, 

Wszyscy w Y4A, 

Hannah Y4B, Bobby 

Y5A, Jaydon Y5B, 

Josua Y6. 

 

 

 

 

Logan, Mason, Haniel i 

Lewis Y1A, Jakobi i Faith 

Y2, Junior Y3, Ella 4A, 

Lacey Y4B, Bella Y5A, 

Bailey Y5B Mia, Chase i 

Brooklyn Y6 

 

 

Elizabeth Y1, Shaun 

Thomas Y2,Keitij 

a  Y3, Arman Y4A, Marley 

Y4B, Cała klasa Y5A, Aidan 

Y5B, Benjamin Y6A 

 

 

 


