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KONIEC SEMESTRU / Święta 2017
Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

22 December 2017

Dotarliśmy do końca prawdopodobnie najdłuższego semestru jaki pamiętam. Muszę przyznać, że
jestem pod wrażeniem pracy wszystkich dzieci, szczególnie najmłodszych, które ukończyły cały
semester z nami. Dzisiaj młodsze dzieci odwiedził specjalny gość z prezentami.
SALVATION ARMY
Kwartet z Salvation Army zagrał kolędy dla dzieci z KS1. Posłuchali również piosenek w wykonaniu
naszych uczniów. Na rzecz stowarzyszenia przekazaliśmy czek z zebranymi wcześniej
darowiznami. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc bezdomnym.
Odwiedziny Rodzców w Szkole
Nasze dotychczasowe ‘dni otwarte’ dla rodziców oraz możliwość zobaczenia prac dzieci, okazały
się wielkim sukcesem. Postanowiliśmy więc organizować takie spotkania raz w semestrze, jako
dodatek do zebrań z rodzicami. O następnym poiformujemy w liście.
PIENIĄDZE ZEBRANE NA HOSPICJUM ST CATHERINE
Jeszcze raz dziękujemy za Waszą szczodrość podczas przedstawień bożonarodzeniowych.
Zebraliśmy £220.71, które zostaną przeznaczone na pomoc pacjentom i ich rodzinom w
najtrudniejszym dla nich czasie. Jeszcze raz dziękujemy.
ORKIESTRA W ST SAVIOUR’S
Wspierana przez rodziców szkolna orkiestra wystąpiła w środę na koncercie w kościele St.
Saviour. Ciemność na dworze oraz światełka uczyniły to wydarzenie bardzo atmosferycznym.
Wiele dzieci było nowicjuszami w chórze oraz orkiestrze, ale dali z siebie wszystko i jesteśmy z
nich bardzo dumni. Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie całego programu.
WIADOMOŚCI TEKSTOWE
Mieliśmy problem z naszymi wiadomościami tekstowymi. Okazało się, że klienci EE nie
otrzymywali naszych smsów. W czwartek 21/12/2017 o 14.00 wysłaliśmy wiadmość testową o
treści ‘This is a test message there is no need to reply, Merry Christmas.’ Jeżeli nie
otrzymaliście tej wiadomości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

TWITTER & FACEBOOK
Używamy naszego konta na Twitterze @GladstoneRPS oraz na Facebooku ‘Parents & Carers of
Gladstone Road School’, aby dzielić się informacjami z rodzicami. Jeżeli nie dołączyliście do
naszej grupy, a chcielibyście, prosimy o wyszukanie na Facebooku ‘Parents & Carers of
Gladstone Road School’ oraz wyślijcie prośbę o dołączenie do grupy. Jest to grupa zamknięta.
NOWY SEMESTR
Dzisiaj ostatni dzień szkoły przed przerwą. Wracamy we wtorek 9 stycznia 2018. Na nowy
semester przygotowaliśmy nowe menu. Możecie je zobaczyć na naszejs tronie internetowej,
Twitterze lub Facebooku. Wstępny terminarz również jest tam dostępny.
A NA KONIEC…
Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie. Dzieci pracowały bardzo ciężko, podczs gdy my
staramy
się
dokonać
niezbędnych
ulepszeń
od
czasu
lipcowej
kontroli.
Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za ich niesamowicie ciężką pracę w tym okresie,
ponieważ dokonaliśmy wielu zmian w naszym podejściu do nauczania i uczenia się w bardzo
krótkim czasie.
W imieniu swoim, pracowników naszej szkoły oraz rady szkoły życzymy Wam oraz Waszym
Rodzinom Wesołych Świąt i do zobaczenia 9 stycznia 2018 roku.

Yours sincerely,

Mr K Wright
Head Teacher

