
 

 

Biuletyn nr  10 

DzieńŚwiętu,  17listopada
   2021 

    
Wycieczka roku 5 do Ordsall  Hall 

 

Rok 5 odwiedził Ordsall Hall w Salford w zeszłym tygodniu w ramach tematu Tudorów. Dzieci zostały 

powitane przez lady Matyldę i jej służącą Maud i zostały oprowadzone po domu. Następnie zostali 

umieszczeni do pracy w kuchni, mieląc przyprawy, aby doprawić pieczeń wieprzową na ucztę weselną. 

Dzieci uwielbiały doświadczać życia Tudorów i imponowały wszystkim swoim entuzjazmem do nauki i 

wyjątkowym zachowaniem. 

  

Dzieci w potrzebie  

piątek, 19listopada  2021 

 
W ramach wsparcia "Dzieci w potrzebie"  dzieci są proszone o noszenie własnych ubrań na cały dzień w 

zamian za dobrowolną darowiznę w wysokości 1 GBP na dziecko lub  2 GBP na rodzinę. Mamy nadzieję, że 

dołączysz do nas we wspieraniu tej wartościowej sprawy.  (Należypamiętać, że darowizny na to 

wydarzenie są całkowicie dobrowolne.) 

 
 

W piątek 3 grudnia 2021 r.będziemy  mieli wyjątkowy, niepowtarzalny dzień na 

cześć milionów ludzi, którzy służyli w NHS i służbach ratunkowych. Jest to część 

kampanii o nazwie  #UniteTheUniforms for the @999Cenotaph. 

W ramach kampanii uczniowie zostaną zaproszeni do noszenia kolorów służb 

ratunkowych  (czerwony, niebieski, zielony lub pomarańczowy) i  przekażą 1 

funta  na budowę pierwszego w Wielkiej Brytanii "Cenotafu Służb Ratunkowych", 

który jest wspierany przez Jego Królewską Wysokość  Księcia  Cambridge, 

premiera i pierwszych ministrów NI, Szkocji i Walii. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nasze przesłanie jest proste: zastraszanie nie będzie tolerowane w naszej szkole - musisz POWIEDZIEĆ  
dorosłemu. 
 
W ramach naszej pracy przeciwko zastraszaniu w tym terminie, patrzymy na szacunek, który łączy się 
bezpośrednio z naszymi trzema zasadami Doobee, które są: Szanuj siebie, Szanuj innych i Bądź dumny ze 
swojej szkoły.  
 

Przyjrzeliśmy się definicji zastraszania, różnym formom, jakie może ono przybrać i temu, co dzieci powinny 
zrobić, jeśli są zastraszane lub znają kogoś, kto jest. Zgodziliśmy się, że zastraszanie to powtarzające się 
zachowanie, które powoduje cierpienie ofiary. 
 
  
Zgodziliśmy się, że zastraszanie może być: 

• Emocjonalne - bycie nieprzyjaznym, wykluczającym, dręczącym (np. ukrywanie książek, grożenie  
           gesty); 

• Fizyczne - popychanie, kopanie, uderzanie, uderzanie pięścią lub jakiekolwiek użycie przemocy; 

• Rasistowskie - rasistowskie drwiny, graffiti, gesty; 

• Werbalne - wyzwiska, sarkazm, rozpowszechnianie plotek, dokuczanie; 

• Cyber - wszystkie obszary Internetu, takie jak poczta e-mail i czaty internetowe, niewłaściwe użycie 
telefonów komórkowych, takie jak wysyłanie zagrożeń za pomocą wiadomości tekstowych i 
połączeń.  

 
Zachęcamy dzieci, aby od razu POWIEDZIAŁy osobie dorosłej, jeśli ona lub ktoś, kogo znają, jest 
zastraszany. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką przeciwdziałania nękaniu 
opublikowaną na naszej stronie internetowej 
 

Trzeci rok będzie filmować ich zgromadzenie przeciwko zastraszaniu, a my podzielimy się nim z naszą 
społecznością szkolną. Można uzyskać do niego dostęp na stronie internetowej naszejszkoły. 
 

 
 

 



 

 

 

 

Świąteczny obiad  

wtorek, 14  grudnia 2021 

Termin rezerwacji  
 

We wtorek  14  grudnia  jemy świąteczny lunch.  Koszt lunchu wynosi  2 GBP za dziecko.   Jeśli Twoje 
dziecko jest obecnie na suchym prowiantie i chciałoby zjeść świąteczny lunch, zapłać 2 £ na  Parent Pay 

under Christmas Lunch, nie później niż w piątek,  3  grudnia 2021 r.   Jeśli Twoje dziecko jest już na 
gorących obiadach, nie musisz rezerwować w tym systemie. 
 
Pamiętaj, że jeśli Twoje dziecko ma już szkolne obiady, zostaną one automatycznieuwzględnione.  Jeśli 
Twoje dziecko jest w recepcji, roku 1 lub 2 i chciałoby zjeść kolację tego dnia, skontaktuj się z biurem, 
ponieważ nie musisz płacić. 
 
 
Niestety, ponieważ zamówienia na jedzenie są dokonywane z wyprzedzeniem, nie można przyjmować 
żadnych spóźnionych próśb ani zwrotów. 
 
 
 

Szczepienie przeciw grypie  

 

Szpitale kliniczne w Blackpool usprawniły proces wyrażania zgody, przekształcając wcześniej 

papierowy proces w usprawniony formularz elektroniczny dostępny w dowolnym miejscu. 

Wcześniejsze otrzymanie zgody na szczepionkę dla dziecka zależało od tego, czy pracownicy 

szkoły rozdają papierowe formularze i zabierają je do domu rodzicom / opiekunom, 

zwiększając ryzyko utraty formularza. Teraz szkoła dziecka wyśle e-mail lub SMS-a z linkiem 

do formularza zgody (również unikalny kod szkolny) do rodziców / opiekunów, aby mogli łatwo 

i szybko wypełnić formularz zgody za pośrednictwem urządzenia mobilnego, tabletu lub 

komputera. Pozwoli to zaoszczędzić czas rodziców / opiekunów i zwolni czas personelu 

szkolnego. Raz  

Twoje dziecko zostało zaszczepione, zostaniesz również powiadomiony SMS-em, upewniając 

się, że jesteś na bieżąco ze szczepieniami dziecka.   Zespół szczepień będzie w szkole w 

listopadzie. 
 

Wypełnienie formularza zgody: 
 

Będziesz musiał podać swój numer NHS Childs. Kliknij poniższy link, jeśli nie znasz numeru 

NHS swojego dziecka: Link 

 

1. Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do formularza zgody online: Link 

http://www.nhs.uk/find-nhs-number/what-is-your-name
http://www.bthimmunisations.co.uk/Forms/Flu


 
Proszę zacytować unikalny kod szkoły. Kod dla Twojej szkoły to BP141867 

 
 
 
 

 

 Parking  

 
 

Prosimy o unikanie parkowania na żółtych zygzakowatych liniach przed szkołą. W tym tygodniu niektórzy 
rodzice mieli trudności z poruszaniem się po rondzie z powodu nielegalnego parkowania 
zaparkowanychsamochodów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i prosimy, aby wszyscy rodzice byli czujni 
podczas parkowania, zapewniając, że bezpieczeństwo naszej społeczności szkolnej nie jest zagrożone. 
Należy pamiętać, że Coop  uprzejmie pozwala rodzicom parkować na swoim parkingu. Czy możemy również 
uprzejmie przypomnieć, aby nie parkować na  Mooreview  Court, ponieważ jest to prywatny parking tylko do 
zamieszkania. 

 
 

Wycieczka mieszkaniowa - Zajęcia na świeżym powietrzu - Winmarleigh HallRok 

3 i  4 Poniedziałek, 7 lutego - wtorek, 8  lutego 2022 r 

Rok 3 i 4 mają okazję  wybrać się na nocną wycieczkę do  Winmarleigh  Hall w pobliżu Garstang.  Byłaby to 
wspaniała okazja  dla dzieci, aby mieć wyjątkowe doświadczenie uczestnicząc w różnych przygodach na 
świeżym powietrzu, takich jak drut błyskawiczny, wspinaczka, zjazd, kursy wyzwań i wysokie liny. 
Porozmawiaj z nauczycielem klasy swojego dziecka, aby uzyskać więcej informacji.  

 

 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. 

 

 



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

Zachęcamy do dokonywania niewielkich regularnych płatności z sumy PGL. Płatności powinny być 
dokonywane na Parent Pay. Dziękuję. 

 

 

 
Słowa tygodnia 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gratulacje  
 

Gwiazda                                      Doobee •                 Moc uczenia się 

                
 

            
     Nagroda Smile 

 
Wiele gratulacji dla Coreya w roku 6 za osiągnięcie 300 uśmiechów, co oznacza, że otrzymał złoty oddział. 

Rec  suchy wypełnić 
Y1    równa się wściekły 
Odmiana Y2 rój 
Ujawnienie    Y3 umożliwiać 
Porady    Y4 dedykować 
Modyfikacja Y5 kula 
Y6    uniwersalny dawny 

Apartament – Edward 

Recepcja – JackyClass 1A – 

RalphClass 1B – OliverClass 

2A – OliviaClass 3A – 

AcasiaClass 4A – 

BrooklynClass 5A – 

JacobClass 5B – ArchieClass 

6A – GeorgeClass 6B  –  

Brandon 

 

Klasa 1A – TerryClass 1B – 

LucieClass 2A – JakeClass 3A 

– SavannahClass 4A – 

SavannaClass 5A – EllaClass 

5B – AngelClass 6A – 

MasonClass 6B – Kaelan 

Klasa 1A – PaisleyClass 1B – 
Jaxsna, Olivia, Aimee-
RoseClass 2A – YuhangClass 
3A – EliClass 4A – JuniorClass 
5A – OscarClass 5B – 
EmmanuelClass 6A – Bobby 
and LincolnClass 6B – Lexi 
 

 

 

 

 

 

 

 



Smiles przyznawane są za wybitną pracę i wybitne zachowanie. Corey, wszyscy jesteśmy bardzo proud z 
ciebie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Daty do Dziennika  
 
Czwartek, 18  listopada  Szczepienie przeciw grypie Pielęgniarki w szkole 

 

Piątek, 19 listopadaDzień   Dzieci w Potrzebie Nieumundurowych 

 
Wtorek, 23listopada    Rok 6 Wizyta w bibliotece 

 

Piątek,3 grudnia    Dzień Ubrań Własnych 999 Cenotaf 
 
Wtorek, 14 grudniaDzień   Kolacji Wigilijnej 
 

Piątek,17  grudnia    Szkoła zamyka się 
na Boże Narodzenie 

 

 
Morrisons Dobrze jest rosnąć 

 
Wszyscy jesteśmy teraz zapisani, abyś mógł 
zbierać żetony z Morrison's, abyśmy mogli 

otrzymać  bezpłatny sprzęt ogrodniczy. Pobierz 
aplikację Morrison's i zarejestruj się.  Jeśli masz 
jakieś problemy, daj mi znać.  Dziękujemy 
rodzicom, którzy już się zarejestrowali i zaczęli 
zbierać żetony. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dziękuję 

Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Dyrektor Wykonawczy 



 


