Newsletter March 2018
MATHLETICS w tym semestrze (ile punktów dzieci zdobyły od ferii)

Drodzy Rodzice,
Mam nadzieję, że miło spędziliście nasz ‘dzień śnieżny’ w zeszły
piątek. Również mam nadzieję że, dobrze myślicie o sposobie w jaki
szkoła powiadomiła was o zamknięciu i że dobrze to działało. Jeśli
nie otrzymaliście tej wiadomości na Waszym telefonie to może być z
powodu, że nie zapisaliście się na naszą darmową app St. Andrew’s.
Proszę skontaktujcie się z recepcją jeśli to jest powodem.

David Attenborugh: 22,630
Charles Wicksteed: 22,240
Steve Redgrave: 19,030
Anne Frank: 7.280
Winston Churchill: 21,320
Martin Luther-King: 33,120
Malala Yousafzai: 17,720
William Knibb: 13,240
Stephen Hawking: 10,840
grupa matematyczna Pana Cox: 28,430

Wielkie podziękowania dla rodziców, którzy wspomogli naszą inicjatywę, aby dzieci czytały każdego wieczoru. Bardzo wielu z Was domagało się, aby dzieci czytały przed spaniem i dziękuję za wypełniania rekordów czytelniczych. W tym semestrze próbujemy przekonać
dzieci aby używały naszą nową matematyczną stronę internetową —
MATHLETICS. W każdym tygodniu klasy będą miały zawody
pomiędzy sobą aby zobaczyć, która klasa może zarobić najwięcej
punktów. Dzieci mogą wejść na Mathletics przez telefony,
tablety i laptopy oraz wszystkie dzieci mają log-in i hasła, które mogą
być znalezione w ich książkach z zadaniami domowymi. Gry są
ogólnie zabawne i dzieci wyglądają na zmotywowane aby na to wchodzić!
W tym roku akademicznym przedstawiliśmy klub po-szkolny pomiędzy godzinami 15.15 do 17.30. Niestety, nie mamy tyle dzieci
zainteresowanych, ile myśleliśmy, że będzie. Jeśli liczba dzieci się nie
poprawi do lata, to może być serwis, którego nie będziemy w stanie
Wam zaproponwać w przyszłym roku akademicznym. Proszę zobaczcie na więcej informacji dołączonych do tego listu.
Jak wielu z Was wie, w zeszłym roku, zostaliśmy zdegradowani przez
OFSTED ze stopnia wybitnego na dobry z powodu naszej ubogiej
obecności niektórych z naszych uczniów. Aby zmotywować
rodziny, aby nie brały wakacji podczas semestrów, lub odwiedzać
rodzin za granicą kiedy mamy tylko pół tygodnia w szkole, przedstawiamy zabawę z okazji frekwencji na koniec semestru! To będzie
dla zainteresowanych rodzin, z dmuchanym zamkiem, zabawami i
watą cukrową! Każde dziecko (i ich rodzina), które ma obecność
powyżej 98% w tym semestrze będzie zaproszone. Wypatrujcie
poczty pod koniec semestru aby zobaczyć czy zarobiliście sobie
miejsce!
Na koniec, mamy liczbę naszych pracownków, którzy odchodzą w
tym semestrze. Miss Reilly opóściła nas w piątek, aby rozpocząć
nową karierę w administracji i Pani Middleton opuszcza nas w ten
czwartek aby spędzić więcej czasu z rodziną. Dziękujemy im za ich
ciężką pracę i dedyację w ich pracy. Pan Cox będzie nas opuszczał
pod koniec tego semestru, kiedy będzie wracał do Australii. Jeśli
niektórzy rodzice zechcieliby podpisać Pana Cox kartkę lub dołożyć
do jego prezentu proszę zgłoście się do recepcji.
Ben Arnell (dyrektor)

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM RODZICOM
KTÓRZY WESPRZELI NASZ PIŻAMOWY
DZIEŃ KSIĄŻEK W ZESZŁY CZWARTEK!

POŚWIĘCENIE jest naszą
wartością miesiąca, którą my
wytłumaczyliśmy jako:
‘oddawanie czegoś dla dobra innych.’
Poniżej są przykłady sugerujące
dla Waszych dzieci jak mogą
pokazać POŚWIĘCENIE w domu:
 Weź słoik i zbieraj do niego zbędne

grosze każdego dnia. Na końcu
miesiąca oddaj go dla akcji
charytatywnej.


Poświęć swój czas i wypełnij torbę śmieciami ze swojej okolicy.

 Podziel się torebką słodyczy z kimś

w swojej rodzinie i nie poproś nic w
zamian.
 Pomyśl o czymś co mogłoby zrobić

kogoś kogo znasz bardzo
szczęśliwym, potem to wykonaj!
Nasze pytanie filozoficzne w tym miesiącu jest na podstawie książki ‘Courtney’:
Czy powinieneś być wynagrodzony za swoje poświęcenie?

