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Desygnowany Opiekun Dzieci w przedszkolu: Dyrektor Pani D. Batty
Dobre wiadomości
Rok 2 wspaniale spędził poniedziałkowy czas w Muzeum Górnictwa. Zdjęcia są
dostępne na Twitter i na stronie internetowej szkoły.
Rok 1 przygotowuje się na wycieczkę do zamku w Pontefract. Prosimy o
pamiętanie złożenia składki finansowej.
Macmillian – popołudnie z kawą
Dziękujemy bardzo za wszystkie dotacje i ciasta, ciastka i ciasteczka.
Wszystkie dzieci miały możliwość spędzenia czasu przy słodkościach dzieląc się
nimi z rodzicami. Jak tylko to możliwe podamy do wiadomości sumę, jaką udało
się nam uzbierać.
Obecność
Obecność i punktualność z dnia na dzień ulega poleprzeniu. Bardzo prosimy o
kontynuację przychodzenia na czas do szkoły.
Czytanie, Pisanie
Szkolni naczyciele przeszli dodatkowe szkolenie dotyczące przekazywania
wiedzy z zakresu czytania i pisania. Szkolenie zostało poprowadzone przez Lynn
Fox.
Sport dla Szkół, 2 października, wtorek
Nasza szkoła bierze udział w programie Sport dla Szkół pod przewodnictwm
Atleci Wielkiej Brytani inspirują dzieci. Dzieci otrzymają możliwość zabawy
biorąc udział w ćwiczeniach i miejmy nadzieję nabędą inspiracji do zdrowego i
aktywnego trybu życia. Dzieci przyniosły do domu formę, dzięki której możliwe
będzie zebranie pieniędzy na zakup sprzętu sportowego, a także umozliwi to

wygrania nagród dla nich samych. Prosimy o spakownie stroju do wychowania
fizycznego, ściągnięcie dziewczynkom kolczyków i związanie włosów w kitkę.

Obecność
Cel szkoły: 95%
Nagroda za obecność należy sie klasie: ŻÓŁWIE z 98.62%. Żółwie zasiądą przy stole
kapitańskim podczas lanchu.
Obecność z tego tygodnia : 94.53%
Spóźnienia wtym tygodniu : 4
Obecność klas: Delfiny 95.52%, Koale 96.67%, Zebry 94.62%, Rozgwiazdy 90.97%,
Ostrygi 91.07%
Zachowanie
Nagroda specjalna: Gratulacje za wspaniały start tego akademockiego roku.
Jak dobrze być zielonym: Gratulacje dla dzieci, które były w tym tygodniu zielone
Nauka: Gratulacje dla dzieci, które otrzymały żeton nauczania. W tym tygodniu
mieliśmy brązową nagrodę.
Wiadomość z gratulacjami: Gratulacje dla dzieci, które otrzymały wiadomość od
nauczyciela z pochwałą za dobre zachowanie.
Nagroda gwiazda: Gratulacje dla dzieci, które otrzymały gwiazdę za doskonałą
naukę.

Środa, 3 – Poniedziałek, 8 października: Targi książki
Piątek, 5 października: Rok 1, wycieczka do zamku w Pontefract
Wtorek, 23 października: zgromadzenie KS1
ZMIANA DATY: Środa, 24 października: Dyskoteka Halloween
Czwartek, 25 października: Zakończenie szkoły
Piątek, 26 października: Szkoła zamknięta

Dziękujemy za współpracę
Pani Deborah Batty
Dyrektor szkoły.

