Biuletyn Majowy 2017
Drodzy Rodzice,
W zbieżnością z majem, miesiącem w którym uczumy
się na temat PRZYJAŹNI prosimy aby wszystkie dzieci
wzięły udział w naszym WEZWANIU PODAJ DALEJ!
Dzieci powinny mieć dzisiaj w ich torbach zieloną ulotkę,
która mam nadzieję, że wszystko wyjaśni. Mamy
nadzieję, że wszystkie nasze dzieci wezmą w tym
udział—ktokolwiek weźmie udział automatycznie zarobi
sobie odznakę PRZYJAŹNI. Na konńcu tego tygodnia
niektóre dzieci będą sprzedawały stare zabawki, ciasta i
branzoletki przyjaźni jako część naszego Podaj Dalej miesiąca.
Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wspomogli nasz
zeszło tygodniowy DZIEŃ BEZ MUNDURKA. Uzbieraliśmy dużo ponad £250 dla naszych dwóch poprzednich
uczniów z klasy 11-stej, na wycieczkę, która ulepszy
społeczeństwa w Kenii—uczennice były niesamowicie
wdzięczne za całą pomoc i poprosiły mnie abym przekazał wam w ich imieniu wielkie podziękowania. Wszystkie
pieniądze z piątkowych sprzedaży będą przeznaczone
na fundusz dziewczyn jadących do Kenii.
W ten piątek jest uroczysta dyskoteka z FOSTA. To
jest bardzo popularne zdarzenie pomiędzy naszymi
dziećmi, więc proszę sprawdźcie ze swoim dzieckiem
czy chcą iść—bilety będą w sprzedaży na boisku w
czwartek za £3.
Nasze klasy 6te zaczęły ich TYDZIEŃ EGZAMINÓW.
Życzymy im jak najlepiej w tych ważnych testach. Nie
zapomnijcie, wszyscy uczniowie klas 6-tych mają opcję
przyjścia na śniadanie od godziny 8 rano.

ZAPISZ DATĘ!
W piątek 19tego Maja jest dzień
‘Wielkiego Śniadania Pomocy
Chrześcijańskiej’! To jest szansa dla
rodziców aby przyszli i zjedli śniadanie
ze swoim dzieckiem w szkole i pomogli
uzbierać pieniądze na bardzo warte
cele. Zobacz na odwrocie na
szczegóły. Proszę, powiadomcie recepcję czy jesteście w stanie pomóc lub
podarować coś.

PRZYJAŹŃ jest naszą wartością
miesiąca. My ją wyjaśniliśmy
jako‘ROBIENIE CZEGOŚ DLA KOGOŚ
BEZ OCZEKIWANIA CZEGOŚ W
ZAMIAN.’ Jak również jak nasze
wezwanie ‘Podaj Dalej’, poniżej są
przykłady sugerujące dla Waszych
dzieci jak mogą pokazać PRZY-

JAŹŃ w domu i napisać o tym w ich
paszporcie:
· Pokaż przyjaźń przez zapytanie

się kogoś czy chcieliby się dołączyć do gry—tym bardziej jeśli nie
jesteście zwykle znajomymi
· Pokaż przyjaźń przez wspieranie
i pomaganie swoim znajomym,
aby robili właściwe rzeczy, wtedy
kiedy podejmują niewłaściwe decyzje
· Pokaż przyjaźń przez pozwolenie komuś wybrać grę w którą
oboje chcecie grać.
· Pokaż przyjaźń przez robienie
prac i pomaganie innym.
Odznaka PRZYJAŹNI została
zaprojektowana przez Iesaldo Bar-

basa w klasie Charles Wicksteed.

Proszę pamiętać, że dzieci nie powinny używać Bocianego Gniazda na boisku przed lub po szkole,
ponieważ nie jesteśmy w stanie się upewnić, że dzieci
są bezpieczne. Dziękuję za waszą pomoc w tym.
Ben Arnell (Dyrektor)
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Filozoficzne pytanie miesiąca to:
‘Czy musisz mieć najlepszego
przyjaciela?’

