Wiadomości z tego tygodnia…
 Nasz jarmark bożonarodzeniowy okazał się
wielkim sukcesem, dziękujemy za wsparcie.

Przypomnienia…
 Przypominamy iż zgodnie z przepisami North

kartek

Yorkshire County Council dotyczącymi palenia

bożonarodzeniowych zgłoszonych na konkurs,

w miejscach publicznych, na terenie szkoły

postanowiliśmy umieścić je na wystawie w naszej

obowiązuje całkowity zakaz palenia, włączając

sali

w to papierosy elektroniczne. Dziękujemy za

Byliśmy

oszołomieni

ilością

gimnastycznej. Wyniki

konkursu

przez

końcem semestru. Podczas jarmarku zebraliśmy £1150, dziękujemy.
 Animated Objects odwiedzili nas w piątek z przedstawieniem

współpracę.
 W następnym tygodniu otrzymacie Państwo wraz z newstletterem
listę nadchodzących wydarzeń (aż do przerwy świątecznej).

‘Jabberwocky’.
 W środy na luch wróciła korma według poprzedniego przepisu – fani
kormy są zadowoleni.

 Koszt lunchu to £2.10 za dzień/£10.50 za tydzień, płatne z góry.
Niewykorzystane

pieniądze

(z

powodu

nieobecności

dziecka)

przechodzą na kolejne posiłki.

 Szkoła dopłaca do wyjścia na pantonimę, prosimy jednak o dobrowolną

Co się wydarzy w przyszłym tygodniu…
 We wtorek i w środę odbędą się przedstawienia bożonarodzeniowe
przygotowane przez Reception.
 Dzieci z Year 1 będą miały przymiarki przed przyszłotygodniowym
przedstawieniem.

Lunch w przyszłym tygodniu…
Poniedziałek –

Pizza z sosem pomidorowym i serem / cisteczko

czekoladowe

składkę w wysokości £3 (YR) lub £5 (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 & Y6) można płacić przez www.parentpay.com (prosimy o kontakt z
sekretariatem szkoły, jeżeli potrzebujecie login) lub w sekretariacie
szkoły.

A na koniec…
 Od piątku 8 grudnia w szkole rozmieszone będą skrzynki pocztowe
na kartki bożonarodzeniowe. Prosimy, aby kartki były w zaklejonych
kopertach z imieniem i nazwiskiem odbiorcy, pomoże nam to w ich
dostarczeniu do odpowiedniej osby.

Wtorek

-

Mielona wołowina i ziemniaki / Ciasto

Środa

-

Korma z kurczaka / Ciasto czekoladowe

niektóre nie docierały do odbiorców, inne były wysyłane wielokrotnie.

Czwartek

-

Kiełbaski w sosie / ciastko i rodzynki

Przepraszamy za utrudnienia, nasz dostawca usług jest w trakcie

Piątek

-

Ryba oraz ziemniaczki pieczone/ Lody

naprawiania usterki.

 Mieliśmy drobne problemy z wysyłaniem wiadomości tekstowych –

 Udanego weekendu!
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