Wiadomości z tego tygodnia…
 Y6 – wycieczka do Tropical World w Leeds (wtoerk
i środa).
 Hidden Horizons pokazali gwiazdy dzieciom z Y5.
 Athletic Squad w środę wzięli udział w finałach
regionalnych . Zajęli 4 miejsc, gratulacje!
 Dziekujemy za darowizny na JR Suncruisers oraz
FRoGS , nasza drużyna rugby ma teraz nowe stroje. Dziękujemy!

Co sięwydarzy w następnym tygodniu…
 Aby uczcić
‘Miesiąc Matematyki’ zapraszamy
rodziców dzieci z Y4, Y5 & Y6 aby wzięli udział w
naszych
lekcjach
matematyki.
Prosimy
o
sprawdzenie tabelki z odpowiednimi godzinami dla
danej
klasy.
(Y1, Y2 & Y3 - -rodzice dzieci w tych klasach zostaną
zaproszeni do szkoły po przerwie.)
 Zebrania z rodzicami – poniedziałek i czwartek
 4M – zebranie – środa i czwartek.
 Nasza Herbatka i Pogaduchy odbędzie sięw piątek o 14.30

Lunch…
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek Piątek
-

–
Pizza z serem i pomidorami / ciastko
Makaron z sosem pomidorowym / ciasto czekoladowe
kurczak w sosie / biszkopt z sosem waniliowym
Kiełbaski / ciastko, ser i winogrona
Paluszki rybne / lody i mandarynki

Przypomnienia…
 Informacje o konkursie na Światowy Dzień Książki zostały
wysłane w tym tygodniu. Zgłoszenia na konkurs powinny
byś złożone w bibliotece do środy 6 marca 2019.
 Zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie
organizowanym przez BBC Radio 2 - 500 words.
Informacje zostały wysłane w tym tygodniu.
 Informacje na temat przebrań na Światowy Dzień Książki znajdziecie
Państwo na naszej stronie internetowej.

Małe akty dobroci…
‘Kiedy Ronny popnieważ nie mógł iść z name do
klubu, zauważyłem że
Josh oraz Joe poszli się z nim pobawić
5F
‘Wilf bawił sięze mną’
Diamonds
‘Brawo dla Wilfa, Josha & Joe!

A na koniec…
Jesteśmy bardzo dumni z naszych dzieci z Y6, które odwiedziły Tropical
World. Oto wiadomość, którą otrzymaliśmy od nich ‘Cześć, właśnie
odwiedziliśmy tropical world razem z naszym synem i spotkaliśmy grupę
waszych uczniów z y 6. Chcielibyśmy przekazać, iż w naszej opinii dzieci
były bardzo dobrze wychowane. Dzieci były grzeczne, zachowywały się
cicho i kulturalnie. Za każdym razem, kiedy mój syn chciał zobaczyć
cokolwiek, nauczyciel prosił dzieci o ustąpienie miejsca. Takie dzieci to
prawdziwy skarb dla szkoły..

Udanego weekendu!

Y6 w Tropical World!

