
 

 

Biuletyn nr  15 

DzieńŚlubu,  12  stycznia 2022 r. 

      
       
 
Witamy z powrotem w szkole. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Wspaniale jest widzieć,  że 
dzieci są gotowe na ekscytujące wyzwania zaplanowane na tę połowę semestru. 

 
 

TERMIN ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI!! 

Upewnij się, że ubiegasz się o miejsce w szkole podstawowej swojego dziecka dosoboty,  15 stycznia 2022 

r. Uczyń Marton Primary swoim 1 wyborem!  mpan.online/apply 

 

 

https://mpan.online/apply


 

Postanowienie noworoczne  

 

Niech liczy się każda minuta – przyjdź na czas! 
 

Zapewnij swojemu dziecku najlepszy możliwy początek dnia, przybywając na czas! 
 

Dobre utrzymywanie czasu jest istotną umiejętnością życiową, która pomoże naszym dzieciom w 
postępach w życiu szkolnym i w szerszym świecie. 
 

Spóźnienie ma negatywny wpływ na uczenie się dziecka. Jeśli dziecko się spóźni, może opuścić pracę i nie 
spędzać czasu ze swoim nauczycielem, uzyskując ważne informacje i wiadomości na dany dzień.  
 
 

Wakacje w czasie semestru 

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

semestru będą klasyfikowane jako niedozwolone. 

 
 
 

   Szkoły żywe  

 
Klasa 5 weźmie udział w Schools Alive w Teatrze Wielkim.  Nasz występ odbędzie się w środę, 9 lutego  

2022 roku. Bilety są dostępne bezpośrednio w Teatrze Wielkim, zarezerwuj wcześniej, aby uniknąć 

rozczarowania, ponieważ bilety szybko się wyprzedają.  

https://www.blackpoolgrand.co.uk/event/schools-alive-2022 
 

 

Wycieczka mieszkaniowa - Zajęcia na świeżym powietrzu - Winmarleigh HallRok 

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

Wszystkie płatności powinny być dokonane w całości za tę podróż.  Jeśli nie zapłaciłeś, porozmawiaj z 
panią Innes w biurze szkoły. 

 

 

 

https://www.blackpoolgrand.co.uk/event/schools-alive-2022


 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 wcześnie duży 

Y1 od Zgorszenie 

Sekwencja Y2 przylgnąć 

Regulacja Y3 wspinać się 

Stukot Y4 przenośny 

Rozkład jazdy Y5 przełożony 

Y6 zdumiewający składnik 

 
 

 Daty do Dziennika  
 
 

Środa,12  styczniaSpotkanie  rodziców online dla PGL Y3 i Y4 
 
Czwartek,27  stycznia  Rok 4 Ribchester Museum Trip 

 

Poniedziałek,31  stycznia  Pielęgniarka szkolna, aby zobaczyć Rok Rec & Rok 6 

 
Wtorek 1st, Środa 2nd  Telefoniczny  Wieczór Rodziców 

i czwartek3  lutego 

 

Piątek,4  lutego 2022  Straż pożarna porozmawia z Y2 i Y3 

 
Środa, 9 lutego  Klasa 5 Szkoła Alive w Teatrze Wielkim 

 

Poniedziałek,7  lutego – 

Wtorek,8  lutego  Rok 3 & Y4 Wycieczka PGL 

 
Piątek,11  lutegoSzkoła zamyka się na  pół semestru 
 
 

 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice Coyle    Pani Ruth Coupe 
Dyrektor Szkoły    Dyrektor Wykonawczy 


