Biuletyn Czerwiec 2016
Drodzy Rodzice,
Mam nadzieję że spędziliście relaksujące ferie wraz z przyjaciόłmi i rodziną.
Dzisiaj wszystkie dzieci z klas 1-szych do 6-tych uczyły się na temat
Chrześcijaństwa dookoła świata w naszym ‘Multi-Kulturalnym Dniu
Chrześcijaństwa’. Załączyłem zdjęcia dookoła tego listu, abyście mogli zobaczyć
co dzieci robiły w ciągu tego dnia. Dziękuję rodzicom, ktόrzy przyczynili się do
skucesu tego dnia i Pani Beach za organizację i prowadzenie! Nie zapomnijcie
możecie być na bierząco z wszystkim co się dzieje w szkole przez szkolną stronę
internetową - www.standrewsceprimary.org.uk (gdzie znajdziecie nasze blogi z
różnych klas) i nasze konto na Twitter (@benarnell).
W następny piątek (17-sty czerwca) jest Dzień Sportowy. Wszyscy rodzice
powinni otrzymać list na początku tygodnia ze wszystkimi szczegółami. Proszę
pamiętać, że wszyscy rodzice powinni odprowadzić dzieci (recepcję do klas 6tych) na bieżnię w Kettering Leisure Village na godzinę 9 rano. Rodzice,
dziadkowie i inni członkowie rodziny są zaproszeni aby przyjść i oglądać o każdej
porze dnia. Będzie również piknik rodzinny o 12:20 z przewidującym
zakończeniem całego dnia o 14:30. Ponownie oczekujemy aby rodzice odebrali
swoje dzieci. Jeśli potrzebują Państwo pomocy z odprowadzeniem lub
odebraniem dzieci proszę nas powiadomić, ponieważ może będziemy w stanie
Państwu pomóc. Proszę się upewnić, że wasze dziecko ma zapakowany lunch na
dzień z dużą ilością picia.
Zostało już tylko trzy tygodnie do tegorocznego Festynu Letniego (sobota 2-gi
lipca 12-14 popołudniu). Dziękuję wszystkim rodzicom za niesamowitą ilość
dotacji. Mamy nadzieję, że dużo z was sprzedaje bilety na losowanie i również,
że dużo członków z waszych rodzin może przyjść na ten ważny dzień w szkole.
Jeśli są w stanie Państwo pomóc w poprowadzeniu stoiska na około godzinę
proszę wysłać emaila do Jade Capps na jade.capps@aol.co.uk.

Inne ważne daty w tym semstrze to apel klasy Charles Wicksteed (16-ty
czerwca o 9 rano), apel klasy Winston Churchill (23-ci czerwca o 9rano),
Spotkanie rodziców z nowej klasy recepcji (poniedziałek 27-my czerwca o 18
popołudniu), Przedstawienie klas 5-tych i 6-tych (6-ty i 7-my lipca o 18
popołudniu), apel klasy Anne Frank (7-my lipca o 9 rano), dni zmian klas (11-ty
i 12-ty lipca), Raporty wysyłane do rodziców (15-ty lipca), Żegnająca Służba w
Kościele (19-ty lipca o 14 popołudniu) i ostatni dzień semestru (20-ty lipca o
13:30 popołudniu).

CIERPLIWOŚĆ jest naszą
wartością miesiąca. Poniżej są
nowe pomysły jakie
proponujemy, w jaki sposόb
dzieci mogą pokazać
CIERPLIWOŚĆ w domu:
· Spędź więcej czasu nad czymś
(robiąc model, narysowanie
obrazka, odrabianie lekcji)
· Nie narzekaj jeśli ktoś spędza
więcej czasu robiąc coś (na
przykład: jak mama szykuje się
na wyjście!)
· Nie denerwuj się jeśli coś jest za
trudne od samego początku –
miej cierpliwość aby zobaczyć
zakończoną pracę.

Udanego weekendu, Ben Arnell (Dyrektor)
‘Filozoficzne pytanie’, ktόre chcielibyśmy abyś
przedyskutował w domu w tym miesiącu to
‘Czy to naprawdę prawda, że najlepsze rzeczy
przychodzą do tych co czekają?’

