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Schools Alive

•
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Ostatni dzień przed feriami

We wtorek klasa 3 wybrała się na plażę. Dzieci zebrały mnóstwo różnych kamyków, muszelek, wodorostów i innych ciekawych przedmiotów. Na zakończenie wyprawy wszyscy rozgrzali się kubkiem
gorącej czekolady.

Klasa 1-wycieczka do Tesco
W czwartek, uczniowie klasy 1 udali się na wycieczkę do Tesco, aby kupić
owoce do ich projektu z lekcji techniki . Dzieci świetnie się bawiły
rozglądając się po alejkach z owocami i wypełniając swoje koszyki mnóstwem kolorowych owoców. Więcej zdjęć z naszego wykonanego projektu
będzie udostępniona w następnym biuletynie!
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Laureaci “Złotej księgi”
Gratulacje dla wszystkich, którzy zdobyli certfikaty w tym tygodniu:
Lilly-Mae Slater za to, że naprawdę starała się ładnie siedzieć i słuchać na dywanie. Naprawdę zaskoczyła panią
Fish tym, jak bardzo wydoroślała w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
JosephCorcoran za niezależne pisanie zdań każdego ranka w tym tygodniu. Świetna robota!
Tommy Higgins za okazywanie większej pewności siebie każdego dnia. Jego osobowość zaczyna błyszczeć i chętnie
próbuje nowych aktywności, tak trzymaj Tommy!
Max Owen za włożenie wysiłku w dokonywanie właściwych wyborów. Wykazuje wielką determinację, aby
samodzielnie wykonywać pracę w klasie.
Alice Quinn za bycie absolutną radością w klasie! Alice robi wszystko, aby być wzorową uczennicą: zawsze
uważnie słucha i włącza się we wszystkie lekcje. Ma piękne maniery i zawsze zachowuje się rozsądnie.
Mohammed Alosh – Mohammed był w tym tygodniu bardzo skoncentrowany. Postępował zgodnie z instrukcjami
a jego prace były na wysokim poziomie. Tak trzymaj!
Sarah Wylezek-Stephens - Sarah wykazała się w tym tygodniu prawdziwą dojrzałością. Jest bardzo skoncentrowana i zdeterminowana, aby dokończyć opowiadanie o pikniku pluszowych misiów. Tak trzymaj Sarah.
Keira Khan to był piękny powrót do szkoły po długiej nieobecności. Cięzko pracowała i była bardzo skupiona na
wykonywanych zadaniach w klasie.
Olivia Kuk to miła, opiekuńcza i delikatna dusza. Jest uprzejma i taktowna i zawsze stara się jak najlepiej w klasie.
Chociaż Olivia jest cichą dziewczyną, jest troskliwa i bardzo pracowita. Dziękuję Olivii za to, że mam ją przyjemność
uczyć!
Elliott Herley — Elliott wyjątkowo dobrze poradził sobie z przezwyciężeniem strachu przed wodą. Teraz zaczyna
robić postępy i lekcje pływania zaczynają mu sprawiać przyjemność . Dobra robota Elliott!
Antonio Fernandes - Antonio robi duże postępy i wykazał się doskonałym zrozumieniem naszej lektury “ Tyke
Tiler”. Tak trzymaj Antonio!
Isabelle Collier za doskonałą pracę w zakresie czytania i pisania. Pisząc fragment z pamiętnika, Isabelle wybrała
wspaniałe słownictwo. Dobra robota Isabelle!
Aleksander Majchrzyk za nieustanną ciężką pracę we wszystkich dziedzinach. Alex może być cichym uczniem w
klasie , ale ja zauważyłam inną stronę Alexa podczas zajęć tańca na naszej lekcji WF. Dobra robota Alex!

Zarząd szkoły
W przyszłym tygodniu przybliżymi Wam postać kolejnego członka zarządu szkoły.
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Przestrzeń MUGA
Nasza nowa przestrzeń Muga ma kilka bramek do gry w piłkę nożną oraz
nowy pojemnik do przechowywania naszych akcesorii do zabaw na świeżym
powietrzu. Nasi uczniowie coraz częściej korzystają z tej przestrzeni. Każdego
dnia, w trakcie przerwy obiadowej obowiązują dyżury, podczas których dana
klasa ma możliwość skorzystania z nowego boiska . Uczniowie korzystają z
Muga w przydzielonym dla nich dniu.

Zabawa podczas przerwy
Nasze dzieci cieszyły się dostępem do nowych akcesorii do
zabaw dzięki szkolnej drużynie wychownia fizycznego oraz pannie Starkey. Dzięki tym nowym gadżetom uczniowie miło I
aktywnie spędzili czas podczas porannej jak I również popołudniowej przerwy. Zachęć swoje dziecko do zabaw na zewnątrz.

SCHOOLS ALIVE
Trwają próby do naszego szkolnego występu ! To już w czwartek 10 lutego i już nie możemy się doczekać!
Ogromne podziękowania dla personelu zaangażowanego w przygotowanie układów, śpiew, kostiumy oraz
transport na miejsce próby generalnej. Nie jest to łatwe zadanie I wymaga ogromnego zaangażowania, za co
każde dziecko i każdy rodzic jest bardzo wdzięczne! W tym roku naszym tematem przewodnim jest “Sister
Act 2” a nasz występ będzie reklamowany w następujący sposób:
„W tym tygodniu Siostra Mary Clarence odwiedziła dzieci z St Cuthbert’s I nauczyła ich, co to znaczy być
radosnym i tańczyć na ulicy! Usiądź wygodnie i obejrzyj na to olśniewające przedstawienie z Sister Act 2. „

Toalety w SCCA
Niestety to zdjęcie z toalety chłopców. Rozmawialiśmy z dziećmi, które brały udział w tym
przykrym incydencie i wyraziliśmy nasze ogromne rozczarowanie tym faktem. Proszę
przypomnieć dziecku o niebezpieczeństwie wrzucania do toalety nadmiernej ilości papieru
toaletowego, ręczników papierowych lub innych przedmiotów.
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Konsultacje dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej
Dziękuję 25 rodzinom, które już wypełniły formularz konsultacyjny dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej.
Kilka tygodniu temu wysłaliśmy list zachęcający do podzielania się swoimi spostrzeżeniami oraz zapoznania się z
materiałami, z których będą korzystać dzieci. Do tej pory dwie nasze szkoły otrzymały porównywalen ilości
zwróconych formularzy. Czekamy na kolejne! W szczególności od rodziców uczniów kl. 4, 5 oraz 6, których zmiany
najbardziej dotyczą. Program naucznia jest obowiązującą podstawą prawną , a „The Ten Ten” system pozwala na
właściwe przekazanie informacji dla dzieci w tym wieku.
W razie trudności technicznych,prosimy o kontakt z biurem
https://forms.gle/hijNyMa49HyqHg3g8

Wieści z przedszkola
W tym tygodniu podczas lekcji
wychowania fizycznego byliśmy pod ogromnym
wrażeniem naszych przedszkolaków. Myślę,że rosną
nam swiatowej sławy gwiazdy
gimnastyki. Dzieci znalazły
wiele różnych sposobów
manewrowania po ławkach.
Świetna robota!

Świetnie się bawiliśmy rozwijając
nasze umiejętności słuchania i uwagi,
postępując zgodnie z instrukcjami
naszego nauczyciela muzyki.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

