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     Charytatywne golenie głowy 

 
 

 
W ubiegły piątek pani Cheetham odważnie ogoliła głowę, aby zebrać 
pieniądze na wsparcie rodzin na Ukrainie.  Dziękujemy wszystkim 
naszym rodzinom za wsparcie, z Twoją pomocą udało nam się zebrać 
338,00 £ Jeśli nadal chcesz przekazać darowiznę, kliknij poniższy link. 
 
https://www.justgiving.com/fundraising/emma-cheetham6 

 
 
 
 
 
 
 

 

Boreatton Park Activity Weekend (PGL)  
Rok 6 - piątek, 1 lipca do poniedziałku, 4 lipca 2022 

Zachęcamy do dokonywania niewielkich regularnych płatności z sumy PGL. Płatności powinny być 
dokonywane na Parent Pay. Termin płatności końcowej upływa w piątek, 8 kwietnia 2022 r. 
 

Wielkanocne jajko dnia Loteria  

Od poniedziałku, 4 kwietnia do piątku 8 kwietnia  

Aby jeszcze bardziej zachęcić i nagrodzić dobrą frekwencję i punktualność, organizujemy codzienną loterię 
Easter Egg of the Day w każdej klasie, począwszy od 4 kwietnia i trwającą do końca tego semestru. Każdego 
dnia, w którym Twoje dziecko przybędzie na czas, zostanie zgłoszone do loterii klasowej i będzie miało 
szansę wygrać Jajko Dnia! 

Pamiętaj o chłopcach i dziewczętach – musisz być w grze, aby wygrać! 
 

https://www.justgiving.com/fundraising/emma-cheetham6


Wakacje w czasie semestru 
 

Przypominam tylko, że "Wakacje w czasie semestru" nie będą dozwolone.  Wszelkie święta w czasie 

semestru będą klasyfikowane jako niedozwolone. 

 

 

 Pomieszczenia dla przedszkoli  

 
 

Mamy teraz dostępne miejsca dla dwu- i trzylatków w naszym Marton Minis. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, 

potrzebuje miejsca, skontaktuj się z panią Thorpe tak szybko, jak to możliwe. 

 
 

Słowa tygodnia 
 

Rec  niski młody 
Y1    nocny przezimować 
 Komunikacja Y2 wskazywać 
 Demonstracja Y3 instancja 
 Zapytanie Y4 odpowiadać 
Y5    znaczny ewoluować 
Y6    irytujący oburzony 

 
 

Gratulacje  
 

 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Jamie   

Odbiór Józef   

1A Paisley   

1B Rebeka   

Y2 Lewis Yuhang • Hephzibah 

Y3 Ollie Jozue Wszystko z 3A 

4A Brandon Brooklyn Reece 

5A Shianne • Tristan Dylan 

5 mld Freddie Jake Rocco & 

Lexi 

6A Ollie Oliver Siebie 

6 mld Lincoln Brandon Charlie 

 
 



 Daty do Dziennika  
 
 
Poniedziałek, 4  kwietniaTygodnie loterii z jajami z estrze     
 
Czwartek, 21    kwietniaKolekta szkolna 4 roku w Bring Yer Wellies 

 

Środa, 27  kwietniaLat  
 6 wizyta szkolna w RSPB Discovery  
CentreŚroda, 4   
 majaKolekcja 5Odwiednia szkolna w Styal  
MillŚroda, 18   majaKolekcja szkolna klasy 5B w Styal Mill  
 
 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  


