Biuletyn lutowy 2017
Drodzy Rodzice,
Mam nadzieję, że oczekujecie już nadchodzących ferii i że macie fantastyczne pomysły na
spędzenie czasu ze swoimi dziećmi. Jak zawsze mamy miesięcznik z dużą ilością ważnych
informacji i wiadomości.

Skrzynka Rodziców
“ P rzywitajcie swoje dziecko uśmiechem nie komórką. ”

Po pierwsze, jestem naprawdę zadowolony, że mogę się z Wami podzielić nowiną, że Sarah
Beach będzie dyrektorką w szkole St. James w Northampton! Jej nowa rola zaczyna się od
września i jestem pewien wielu rodzicom będzie przykro widzieć odejście tak niesamowitego
członka naszej szkoły. Jestem pewien, że również zgodzicie się ze mną, że będzie fantastyczną
dyrektorką i dlatego też życzmy jej wszystkiego najlepszego. Będziemy planować wyjątkowe
zdarzenia w lipcu aby świętować ogromne różnice, przedstawione przez Sarah w St. Andrews w
ciągu trzech lat, które z nami spędziła - więcej wiadomościna ten temat wkrotce!
Proszę nie zapomnijcie, że w PIĄTEK JEST DZIEŃ BEZ MUNDURKA! Zbieramy pieniądze dla
dwóch akcji charytatywnych - Heart Link i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę
przeczytajcie dołączony list wyjaśniający więcej na temat Heart Link od jednego z naszych
rodziców i gubernatora, Janine Gardener. Chcielibyśmy aby dzieci przyszły ubrane w coś
czerwonego i przyniosły £1 ( lub więcej jeśli jesteście w stanie ) . Janine będzie rozmawiała na
temat Heart Link podczas jutrzejszego apelu.
W zeszłym tygodniu spotkałem się z Highways i Radnym Scrimshaw aby przedyskutować
problemy z parkowaniem wzniesione przez wielu rodziców. Po krótce, to jest co oni planują
robić aby zaadresować ten problem:

·
·

Ponownie pomalować linie zig-zag i przejście dla pieszych
Nałożyć podwójne żółte linie dookoła miejsc gdzie niektórzy rodzice parkują dookoła
wejścia od placu zabaw do szkoły

·

Upewnić się, że naczelnicy ruchu będą odwiedzać szkołę regularnie, aby egzekwować
powyższe

·

Dadzą szkole prawo, aby robić zdjęcia samochodów, które parkują na liniach zig-zag
przy naszym przejściu dla pieszych i wysłać te zdjęcia do policji.

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przyszli na nasz CZYTELNICZY PORANEK OTWARTY.
Odwiedziło nas ponad 100 rodziców i dziadków, którzy słuchali jak ważne jest czytanie w
rozwoju Waszego dziecka, jak również wypili herbatkę i zjedli bułeczkę z boczkiem i również
skorzystali z przytulnych kącików aby czytać z ich dzieckiem! Z ankiety, którą wielu z Was
wypełniło, dowiedzieliśmy się, że Wasze dzieci najbardziej lubieją czytać komiksy i magazyny.

TROSKLIWOŚĆ jest naszą
wartością miesiąca. My ją
wyjaśniliśmy jako ’poczucie
czegoś (na przykład żalu,
przeprosin) do kogoś i robienie
czegoś na ten temat’. Poniżej są
przykłady sugerujące dla
Waszych dzieci jak mogą pokazać
TROSKLIWOŚĆ w domu i
napisać o tym w ich paszporcie:
· Pokaż TROSKLIWOŚĆ przez
pomaganie komuś i ich
pocieszenie jeśli czują się smutni
· Pokaż TROSKLIWOŚĆ przez
wysłanie kartki walentynkowej
do kogoś o kogo się troszczysz
· Pokaż TROSKLIWOŚĆ przez
pomoc w ulepszaniu rzeczy dla
innych (na przykład: zbieraniu
pieniędzy dla akcji
charytatywnej)
Odznaka TROSKLIWOŚCI
została zaprojektowana przez
Zuzannę w klasie Martin Luther
King.

Jeśli ktoś z Was ma stare komiksy/magazyny, których nie chcecie - proszę podarować je dla
naszej szkoły przez recepcję. Proszę nie zapomnijcie naszego nowego 20-sto minutowego
ślubowania czytelniczego. Proszę wspomóżcie nas przez upewnienie się, że Wasze dziecko
czyta 10 minut dziennie i podpisujcie ich 10:10 zakładkę.
Ostatnia rzecz, nasza nowa szkolna APP jest gotowa do użytku, jest darmowa do ściągnięcia,
ale rodzice muszą być zarejestrowani na Parent Mail ( poczcie dla rodziców ) . Proszę
zobaczyć załączony list, który wyjaśnia wszystko szczegółowo. Mam nadzieję, że spędzicie
fantastyczne ferie, nowy semestr zaczyna się 20-stego lutego.

Ben Arnell ( Dyrektor )

REQM - ZŁOTA NAGRODA!
W zeszły czwartek mieliśmy asesora z REQM
w szkole; która patrzyła jak nauczamy religii,
postępy dzieci w nauce i ich nastawienie w
stosunku do religii. Jest mi przyjemnie Was
poinformować, że otrzymaliśmy ZŁOTE
WYNAGRODZENIE! Gratulacje dla Pani
Beach i jej drużyny ekspertowych nauczycieli
religii z okazji otrzymania tej prestiżowej
nagrody.

