Biuletyn listopadowy 2018
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Wielkie podziękowania dla tych, którzy mogli przyjść na nasz
Pisemny Poranek Otwarty w środę. Przyszło z Was wielu i
wiem, że wielu z Was spędziło miły czas pisząc z Waszymi
dziećmi na temat ’Snu nocy letniej’. Było świetnie zobaczyć taką
mieszankę mam, tat, dziadków oraz innych członków rodziny!
Dzieci wykonały ich ‘najlepszą’ wersję opowiadania, które zostały włączone do naszej nowej ‘konkursu Morey Gompertz pisma odręcznego’ - zwycięzcy zostali ogłoszeni wczoraj i tutaj z
boku!

Gratulacje dla dzieci za
wygranie naszej pisemnej
konkurencji!

Przypomnienie, że za tydzień w piątek (16tego listopada) jest
Dzień Pomocy dla Dzieci i wszystkie dzieci są zaproszone
aby przyszły do szkoły w ciuchach w kropki w zamian za
dotację, które będą przeznaczone dla CIN oraz akcji
charytatywnej Morey — funduszu restoracji Kościoła Świętego
Andrzeja.
Nasz Festyn Świąteczny jest troszkę wcześniej niż normalnie—
odbędzie się 24tego listopada w godzinach 12-14. Nasze dwie
klasy zerówek będą śpiewać podczas otwarcia ceremoni z
naszym corocznym chórem świątecznym, który również się
dołączy! Będzie mnóstwo rzeczy dla rodzin do zrobienia, jak również szansa na zakup świątecznych prezentów! Mamy nadzieję, że wszystkich Was zobaczymy, aby wspierać naszą
szkołę. Wszystkie fundusze będą przeznaczone aby udatnić
naszą bibliotekę.
Jestem pewien, że wielu z Was wie, iż w tą niedzielę jest 100na
rocznica końca Pierwszej Wojny Światowej. W szkole,
każda klasa (1-6) będzie brała udział w warsztatach teatralnych
na temat jakie życie żołnierze mieli w rowach, jak również będą
inne aktywności dookoła tematu zakończenia pierwszej wojny
światowej. Mamy nadzieję, że wielu z Was będzie mogło
uczestniczyć w Upamiętniającym Serwisie w niedzielę, niedaleko was.
Na koniec, jedną z rzeczy, na której szkoła skupia się w tym
roku jest ulepszenie całej szkoły zdrowia umysłowego. Poprosiliśmy dzieci aby wypełniły kwestionariusz na temat zdrowia
umysłowego, który pytał o to, co stresuje dzieci w szkole i w domu! Proszę, zobaczcie dołączoną listę rezultatów. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę, aby to przedyskutować z Waszymi
dziećmi.
Ben Arnell (Dyrektor)

Mamy teraz
rowery podczas
długiej przerwy na
boisku!

JEDNOŚĆ jest naszą wartością
miesiąca. My ją wytłumaczyliśmy jako
‘pracowanie razem aby więcej osi-

ągnąć.’

Poniżej są nowe pomysły jakie
proponujemy, w jaki sposόb dzieci
mogą pokazać JEDNOŚĆ w domu :

Pokaż jedność poprzez przystąpienie do
klubu lub drużyny i upewnienie się, że
wszyscy czują się jej częścią i pracują
razem.



Pokaż jedność poprzez wspomaganie i
pracowanie ciężko z dziećmi w swojej
klasie, z którymi zwykle nie pracujesz.



Pokaż jedność poprzez sprzedaż
czegoś na cel charytatywny, ze znajomymi, aby zebrać fundusze na akcję
charytatywną.



Pokaż jedność poprzez pomaganie
członkom rodziny w jakiejś pracy.

Tego miesiąca odznaka została zaprojektowana przez Roxana w klasie Winston Churchill w
klasie 4. To jest obrazek ludzi dookoła świata,
trzymając razem ręce.

