Wiadomości z tego tygodnia…
 Podczas tego tygodnia dzieci brały udział w
zajęciach dotyczących ‘National Anti-Bullying
Week’ – tydzień bez przemocy
 Nasz dzień w paski i kropki (Children in Need)
okazał się sukcesem
 Dzieci brały udział w konkursie na ‘wiadro
uprzejmości’ (bucket of kindness)
 Hidden Horizons prowadził z Year 5 zajęcia o ziemi i kosmosie.
Dzieciom bardzo podobała się kopuła kosmiczna.

Co się wydarzy w przyszłym tygodniu…
 Dzieci z Y3 jadą na wycieczkę do Murton Park. Dzieci będą miały
okazję zasmakować życia w epoce kamienia łupanego! Jako pamiątkę
dzieci otrzymają DVD!
 Animated Objects będą pracować z dziećmi z year 4
 We wtorek rano strażacy odwiedzą dzieci z Reception, aby pokazać
im wóz strażacki i porozmawiać o bezpieczeństwie.
 Piątek będzie dniem bez mundurka. Dzieci w tym dniu przynoszą
nagrody do corocznej świątecznej loterii fantowej.
 Rodzice dzieci z Y6 zostali zaproszeni, aby obejżeć ich prace o II
Wojnie Światowej oraz pokaz Jitterbug (taniec spopularyzowany w
USA w latach 20, swing, jive)!

Przypomnienia…
 W związku z przyjazdem straży pożarnej we
wtorek, prosimy, aby dzieci były w szkole na
cza. Strażacy przyjadą około 9 rano i wjadą od
strony Wooler Street. Bezpieczeństwo dzieci
jest

najważniejsze,

dlatego

prosimy

o

współpracę i zachowanie ostrożności.
 Bardzo prosimy, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia
dotyczące szkolnych procedur lub wątpliwości dotyczące pobytu
Waszego dziecka w szkole, o kontakt z odpowiednią osobą ze szkoły.
Ostatnio naszą uwagę zwróciło kilka przypadków, gdy rodzice
wykorzystywali media społecznościowe do pisania negatywnych a
nawet obraźliwych komentarzy na temat naszej szkoły. Jesteśmy
obecnie podczas procesu tworzenia przepisów korzystania z socjal
mediów, jako części dokumentu o Internet Safety (bezpieczeństwie
w internecine). Otrzymacie go Państwo niedługo. Zawsze chętnie
omówimy dręczące Was problemy. Prosimy, nie wahajcie się z nami
kontaktować.

A na koniec…
 Zdajemy sobię sprawę z opinii niektórych dzieci na temat curry w
tym tygodniu. Chcielibyśmy zapewnić, że była ona ok, a North
Yorkshire próbuje nowego przepisu, zawierającego więcej świeżych
warzyw, zamiast pasty. Będziemy monitorować czy dzieci ją polubią
 Miłego weekendu.
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Dzieci w kropki i paski, aby uświetnić zbiórkę na Children
in Need!
Oto 5H !!

