Biuletyn 16 listopada 2018
Common Road Infant and Nursery School
Common Road, South Kirkby, Pontefract, West Yorkshire WF9 3EA
Telefon: 01977 651918
Dyrektor Pani Deborah Batty
Strona internetowa: commonroadschool.org.uk
Email: office@commonroad.wakefield.sch.uk
Desygnowany Opiekun Dzieci w przedszkolu: Dyrektor Pani D. Batty
Dobre wiadomości
Ponad 35 osób wzięło udział w spotkaniu RWI we wtorek. To było niesamowite
spotkać się z tyloma rodzicami.
Wszystkie informacje ze spotkania dostępne są na stronie internetowej szkoły,
gdzie również można obejrzeć klipy, które mogą pomóc dzieciom w nauce pisania
i czytania. Jeśli nie mieli Państwo możliwości wypełniania formy z oceną szkoły,
prosimy o jej odbiór ze szkolnej recepcji i dostarczyć nauczycielowi. Dziękujemy
Tydzień przeciw znęcaniu się
Tydzień rozpoczął się przekazaniem wielu informacji na zgromadzieniu
poprowadzonym przez Pana Dunkley. Dizeci z klas Reception, roku 1 i 2 miały
możliwość obejrzenia przedstawienia “Oh No it isn’t, Oh Yes it is”. Sztuka miała
za zadanie pomóc dzieciom rozpoznać znaki znęcania się i jak na nie reagować.
Szkolną polisę przeciw znęcaniu się można znaleźć na szkolnej stronie
internetowej. Jeśli macie Państwo przypuszczenia, że Wasze dziecko cierpi z
powyższego powodu, prosimy o kontakt ze szkołą lub nauczycielem.
Rada Szkoły
Rada Szkoły spotkała się w tym togodniu z burmistrzem South Kirkby.
Uczestniczyła w tym spotkaniu także szkolna kucharka, Pani Simmons, by
przedyskutować plan klubu “Grow it, Cook it”. Rada Miasta zaoferowała
finansowe wsparcie na to przedsięwzięcie. Został także poruszony temat użytku
nowych sprzętów sportowych.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Szkoła South Kirkby Academy przypuszcza, iż ich studentów młodsze
rodzeństwo jeździ na rowerach, hulajnogach i wspina się na teren szkoły. Dzieci

z naszej szkoły, gdy informacja o takim zachowaniu będzie nam przekazana będą
niestety na czerwonym.
Szkolny parking
Prosimy o nie parkowanie przed szkolną bramą, w razie ewentualności, gdzie
brama by musiała być natychmiast otwarta.
Obecność – cel szkoły – 95%
Nagroda za obecność idzie do : ZEBER z obecnością 99.23%. Zebry usiądą przy
kapitańkim stole jako nagroda.
Obecność szkolna: 96.63% Obecność klas w tym tygodniu:
Koale: 97.78%, Rozgwiazdy: 97.10%, Delfiny:97.78%, Ostrygi: 97.86%, Żółwie:
92.41%. Spóźnienia w tym tygodniu: 9.
Spotkanie z rodzicami środa, 28 listopada
Na spotkaniu przedyskutowane zostaną postępy w nauce dzieci, ich cele, jak ich
dokonać i Wasze wątpliwości. Jeśli Państwo nie zapisali się na to spotkanie,
prosimy to zrobić w szkolnej recepcji.
Daty:
Środa, 28 listopada: spotkanie z rodzicami
Poniedziałek, 3 grudnia: Sztuka Alladyn, przedstawiona dla dzieci w szkole
Środa, 5 grudnia: warsztaty dla dzieci z klas Gąsiennic i Motylków
Środa, 5 grudnia: Szczepionka przeciw grypie
Wtorek, 11 grudnia: rano, KS1 Świąteczne przedstawienie
Wtorek, 11 grudnia: popołudnie, przedstawienie Świąteczne Reception
Środa, 12 grudnia: rano, przedstawienie Świąteczne klasy Recception
Czwartek, 13 grudnia: popołudnie, KS1 Świąteczne przedstawienie.

Dziękujemy za współpracę
Pani Deborah Batty
Dyrektor szkoły.

