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REZULTATY CZYTANIA w tym
semestrze: (ile razy dzieci czytały na

Drodzy Rodzice,

weekend)

Mam nadzieję, że miło spędziliście wasze ferie Wielkanocne i że
udało Wam się spędzić jakościowy czas z Waszymi dziećmi.
Wielkie podziękowania dla tych rodziców, którzy skontaktowali się z
nami na temat naszej semestralnej zabawy z okazji frekwencji.
Wielu z Was uważało, że to fantastyczny pomysł (dziękujemy Gubernatorom!) ale również było kilku z Was, którzy zwrócili naszą uwagę
ze sprawiedliwości punktu widzenia—specyficznie dla dzieci z potrzebami medycznymi i nieuniknionymi wizytami w szpitalu. Także
wnieśliśmy kilka zmian. W tym semestrze przedstawimy nasze
‘zawody obecności’ dla wszystkich dzieci które otrzymają 97% w
tym semestrze (1 dzień wolny ze szkoły) lub powyżej będą się
kwalifikowały —jeśli dzieci mają poniżej 97% i mają autentyczne,
szczere powody (takie jak operacje w szpitalu) to będą one brane
pod uwagę. Zabawa będzie dla rodzin, jeśli chcą się w nią włączyć,
gdzie będziemy mieli dmuchany zamek, artystów i watę cukrową!
Wypatrujcie listu pod koniec semestru aby zobaczyć czy Wasze
dziecko zdobyło miejsce! Również, aby Wam przypomnieć, staramy
się być bardziej nieustępliwi na karaniu rodziców płatnościami,
którzy zdecydowali zabrać swoje dzieci ze szkoły aby jechać na
wakacje. Koszt wynosi £60 na dziecko na rodzica; opłata jest
wydana przez Northamptonshire County Council. Dołączam naszą
‘ulotkę frekwencji’ z większą ilością informacji.

Evelyn Glennie: 18
David Attenborough: 15
Charles Wicksteed: 9
Steve Redgrave: 24
Anne Frank: 21
Winston Churchill: 9
Martin Luther-King: 26
Malala Yousafzai: 25
William Knibb: 25
Stephen Hawking: 19

W tym semestrze rozpoczynamy nasze klasa v klasa zawody czytelnicze. Proszę upewnijcie się, że Wasze dziecko czyta każdego
wieczoru. Nie zapomnijcie Wasze dziecko może zarobić nagrodę ze
szkoły jeśli czyta 5 książek lub więcej na BUG CLUB.
Szkolna pielęgniarka przychodzi na wizytę w piątek 11-stego maja
od godziny 9 do 11 rano. Jeśli chcecie zabukować z nią spotkanie w
szkole, prosimy powiadomić recepcję.
W tym miesiącu, aby Wasze dziecko zarobiło naszą odznakę wartości
—mądrość, prosimy dzieci aby wykonały ‘wezwanie mądrości’ gdzie dzieci uczą się czegoś nowego w domu (np. nazw wszystkich
planet, 7 kontynentów itd). Kiedy to zakończą prosimy zapiszcie to
w ich paszportach; my się ich zapytamy w formie bardzo nieformalnego testu i kiedy nam pokażą, że to umieją, dostaną odznakę!
Dziekuję za Wasze ciągłe wsparcie z naszymi wartościami.
Wszyscy rodzice powinni byli otrzymać w piątek list na temat czego
Wasze dzieci uczą się w tym semestrze (nagłówki edukacyjne) —jeśli
tego nie otrzymaliście możecie dostać kopię od Waszego dziecka
wychowawcy lub ze strony Waszego dziecka klasy na naszej stronie
internetowej.

Ben Arnell (dyrektor)

ZDJĘCIA Z NASZEJ ZABAWY Z
OKAZJI FREKWENCJI

