Lunch w przyszłym tygodniu…

Wiadomości z tego tygodnia…
 Rozpoczęliśmy

nasze

przedstawienia

Poniedziałek

–Makaron z serem i pomidorami/ Ciastko i budyń

Bożonarodzeniowe od fantastycznego show

Wtorek

- Mięso mielone w sosie i ziemniaki/ Ciastko i rodzynki

dzieci z Reception, wystawiających sztukę

Środa

- Korma z kurczaka / Ciasto z budyniem

‘The Best Gift of All’

Czwartek

- kiełbaski i Yorkshire Pudding / sałatka owocowa

Piątek

- Paluszki rybne i frytki / mrożony jogurt

 W tym roku zebraliśmy £446.64 na Poppy
Appeal.

Dziękujemy

bardzo

za

Wasze

wsparcie.
 Dzieci z Y1 ćwiczą swoje role do przedstawienia w przyszłym tygodniu

Przypomnienia…
 Prosimy pamiętać o ciepły i wodoodpornych

Co się wydarzy w przyszłym tygodniu…
 Przedstawienie Bożonarodzeniowe dzieci z Y1 Poniedziałek 11 oraz
wtorek 12 grudnia o 14.15. Prosimy rodziców o wchodzenie przez
podwójną niebieską bramę od 14.10.
 12 grudnia dzieci z Y2 mają concert kolęd w kościele St. Saviour od
14.15.
 W czwartek 14 grudnia jasełka wystawia Year 4 w kościele na
15

grudnia

jest

nasz

Wake’s

Day

oraz

lunch

bożonarodzeniowy. Jest to dzień bez mundurka, dzieci mogą ubrać
swetry bożonarodzeniowe lub inne kolorowe ubrania.
 Dzieci z Reception w czwartek rano idą do teatru na sztukę Aluki &
Nanuk. Jeżeli nie uiściliście Państwo opłaty - £3 możecie to zrobić w
sekretariacie lub przez ParentPay.

dzieci

w

tym

semestrze,

szczególnie, gdy mają zorganizowane wyjścia .
W piątek 15 grudnia w naszym newstletterze
znajdziecie Państwo pozostałe daty i
wydarzenia.

 Ośmioro z naszych uczniów zostało wybranych do podawania piłek
podczas

Westborough o 13.30 oraz 18.00
piątek

dla

A na koniec…

 W środę 13 grudnia chór szkolny wystąpi w kościele St Johns.

 W

kurtkach

Scarborough

Athletic

w

ostatnią

sobotę.

Godnie

reprezentowali naszą szkołę oraz wygrali w rzutach karnych z
Seamer….Gratulacje!
 Tylko dwa tygodnie do przerwy semestralnej i tyle jeszcze rzeczy do
zrobienia. Dziękujemy za Wasze wsparcie w tym czasie, szczególnie,
że szalały wirusy, katary i kaszel.
 Udanego weekensu!
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