Gladstone Road Primary School
Wooler Street
Scarborough
Tel: 372566
November 2017
Y3 Stone Age Settlement Visit
W tym semestrze, dzieci z Year 3 będą uczyły się o epoce kamienia łupanego, dlatego zorganizowaliśmy dla nich
wizytę w nagradzanej prehistorycznej osadzie w Murton w Yorku. Dzieci przybywają tam jako nowi osadnicy,
dostają stroje z epoki, są lokowane w okrągłch domkach i mogą zakosztować codziennego życia. Jest to
doświadcznie z pierwszej ręki, gdzie mogą spróbować życia społeczności u zarania dziejów. Dzieci będą robiły
glinianą ceramikę, uczyły się jak nasi przodkowie zbierali plony, jak sadzili, mielili ziarna na mąkę oraz jak
polowali. Dzieci bęą miały rónież okazję spróbować stworzyć prehistoryczne dzieła artystyczne!
Na ten dzień zorganizowaliśmy kamerę, więc dzieci otrzymają DVD ze swojej wizyty w osadzie.

Daty:
Wyjazd:
Powrót:
Transport:
do szkoły
Ubrania:

Lunch:

poniedziałek 20 listopada
– 3B & 3W
środa 22listopada
– 3G & 3I
Dzieci powinny być w szkole najpóźniej o 8.45am, gdyż wyjeżdżamy punkt 9.00
16.30
Autobus
Jeżeli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, prosimy o podanie leków przed przyjściem
Koszulka ze szkolnym logo
Ciepła kurtka
Ciepłe spodnie (np. od dresu)
Wygodne obuwie
Prosimy pamiętać, że na miejscu może być dużo błota i bardzo zimno
Prosimy o przygotowanie dzieciom lunchu. Prosimy bez szklanych butelek i gazowanych

napojów
Dzieci otrzymujące darmowe szkolne obiady dostaną lunch ze szkoły
Koszt:

Prosimy o dobrowolną składkę £10 na poczet kosztów wycieczki. Płatność przez
ParentPay lub w sekretariacie szkoły. Pozostałe koszty pokrywa szkoła. Jeżeli nie uda
nam się zebrać wystarczającej kwoty wycieczka może zostać odwołana. Prosimy o
wypełnienie poniższego druku.
Yours sincerely

Miss S Glover
Year 3 Leader
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLADSTONE ROAD PRIMARY SCHOOL
Y3 Stone Age Settlement Visit
Child’s Name: ________________________________________
Imię i nazwisko dziecka

Class: _________________
Klasa

I give permission for my child to go on this outing

YES / NO

Wyrażam zgodę na wycieczkę

I will pay the £10 contribution via:
£10 zapłacę

Signed: _____________________________________________
(Parent/Carer) Podpis Rodzica/Opiekuna

TAK/NIE

Cash to school / ParentPay
gotówką/ przez ParentPay

Date: _________________
Data

