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Podziękowania
Dziękujemy wszystkim rodzicom, dziadkom, opiekunom i wszystkim tym, którzy wzięli
udział w naszym popłudniu Macmillian przy kawie w zeszły piątek i tym samym w pomocy
zebraniu £240 na cele charytatywne. Byliśmy wniebowzięci liczbą ciast i ciasteczek,
jakie zostały przyniesione i wsparciem jakie zostało nam podarowane. Dzieci doskonale
się bawiły i mamy nadzieję dorośli też. Dzięki temu przedsięwzięciu mamy obraz jakim
wspaniałym społeczenstwem jest nasza szkoła i nie możemy się doczekć organizacji
więcej takich imprez, tym samym kreując naszym dzieciom wspaniałe wspomnienia.
Dzieci robią ogromne postępy w czytaniu
I ma to już wpływ na pracę jaką wypełniają w klasach. Przez cały czas oszacowujemy
dzieci wiedzę i upewniamy się, że pracując w grupie udoskonalamy ich umiejętność w
czytaniu w tempie błyskawicznym. Cały szkolny personel nauczania spodziewa się
kolejnego treningu w piątek, 26 października by polepszyć schemat udekacyjny by
przekazywać wiedzę w najlepszym stopniu. Oczywiście schemat ten będzie Wam
przekazany w listopadzie i mamy nadzieję, że posiadacie już informacje o spotkaniu
przy kawie, tóre odbędzie się we wtorek, 13 listopada. Pani Brook spotka się z Wami by
przekazać wszystkie interesujące Was fakty.
Obecność
Cel szkoły: 95%
Nagroda za obecność należy sie klasie: KOALE z 98.15%. Koale zasiądą przy stole kapitańskim
podczas lanchu.
Obecność z tego tygodnia : 95.82% - Gratulacje, utrzymajmy pozwyżej 95%.
Spóźnienia wtym tygodniu : 15
Obecność klas: Delfiny 97.93%, Żółwie 96.21%, Zebry 94.62%, Rozgwiazdy 94.84%, Ostrygi
93.21%

Obecność ulega poprawie, ale wciąż nie osiągneliśmy celu w tym semestrze. Prosimy o
dzieci obecność codziennie i na czas. Cieszymy się niezmiernie z poprawy by umożliwić
dzieciom lepszą możliwą naukę i czas na zabawę.
Odbieranie dzieci z Roku 1 i 2
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przy odbieraniu dzieci ze szkoly tworzy się chaotyczna
atmosfera. Pragniemy, by wszyscy rodzice przestrzegali naszej szkolnej polisy. Dzieci nie
będą wypuszczone ze szkoły bez 100-procentowej uwagi rodziców i ich kontaktu
wzrokowego. Prosimy także o odłożenie telefonów, by nauczyciel miał pewność o pełnej
świadomości rodzica.
Odbiranie dzieci z klas Reception
Przy odbieraniu dziecka ze szkoły, prosimy o nasłuchiwanie imienia Jego i udanie się pod
rampę po odbiór. Chcemy mięc pewność dziecko jest z rodzicem/opiekunem. Jeśli
potrzebujecie porozmawiać z nauczycielem, prosimy o pozostanie do momentu, gdy
wszystkie dzieci są wywołane.
Uprzejmie prosimy
Plac zabaw dla Motylków i klas Reception służy im do nauki. Bardzo prosimy o pilnowanie
młoszych dzieci, które z Wami przychodzą i bawią się sprzętem pozostawionym na zewnątrz.
Z góry uprzejmie dziękujemy.
PTA
Po raz drugi mieliśmy okazję się spotkać w ramach PTA. Zaczęliśmy już planować dyskotekę z
okazji Halloween na środę, 24 paździrnika. Z pewnością dotarła do Was ulotka z pełną
informacją i mamy nadzieję wspomożecie tą imrezę. PTA szuka pomysłów gdzie pieniądze
składkowe mogą być wydane i w związku z tym zostanie Wam dostarczony list z miejscem na
Wasze sugestie. Następne spotkanie PTA odbędzie się z Panią Brook i Panią Littlewood w
poniedziałek, 8 października o godzinie 14.00 i głównie będziemy omawiać zbliżającą się
dyskotekę.

8 października: Ostatni dzień Szkolnych Targów Ksiązki, 15.05 w holu
Wtorek, 9 paździrnika: szkolne zdjęcia
Wtorek, 23 października: zgromadzenie KS1
Środa, 24 października: Dyskoteka Halloween
Czwartek, 25 października: Zakończenie szkoły
Piątek, 26 października: Szkoła zamknięta

Dziękujemy za współpracę
Pani Deborah Batty
Dyrektor szkoły.

