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Środa,  19 stycznia 2022  

   
 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

Zostaliśmy powiadomieni, że w naszej szkole potwierdzono przypadki Covid-19. Rozumiemy, że są to 

niespokojne czasy dla całej naszej społeczności. Jak zawsze bezpieczeństwo jest najważniejsze.  

Zapewniamy, że wykonujemy następujące czynności: 

• Zapewnienie dobrej higieny dla wszystkich. 

• Utrzymanie i przeprowadzanie odpowiednich i dodatkowych reżimów czyszczenia. 

• Utrzymywanie dobrze wentylowanych zajmowanych pomieszczeń. 

• Przestrzeganie porad dotyczących zdrowia publicznego w zakresie testowania, samoizolacji i 
zarządzania potwierdzonymi przypadkami COVID-19. 

• Dalsze utrzymywanie naszej klasy recepcyjnej i personelu jako spójnej grupy w szkole. 

• Nasi pracownicy kontynuują regularne testy. Obecnie personel Recepcji codziennie testuje. 

• Nasz personel nosi osłony twarzy we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych i jeśli nie jest 
w stanie zachować dystansu społecznego od dziecka. 

Prosimy, aby wszyscy rodzice i opiekunowie nadal nas wspierali, nie przyprowadzając swojego 
dziecka do szkoły, jeśli źle się czuje. Prosimy o zachowanie czujności w odniesieniu do 
któregokolwiek z poniższych: 

• wysoka temperatura 

• ciągły kaszel  

• utrata smaku lub węchu. 
 

Należy również pamiętać, że objawy nowego wariantu omikrona obejmują: 

• katar 

• ból głowy 

• zmęczenie 

• Kichanie 

• Zaczerwienione gardło 
 



 

Ze względu na wzrost liczby przypadków gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów do codziennego 

testowania dzieci i do ciągłego testowania dziecka, jeśli wystąpią u niego jakiekolwiek objawy Covid-19. 
 

Od poniedziałku,17  stycznia, osoby, które izolują się z covid-19, mają możliwość skrócenia okresu izolacji 

do 5 dni, jeśli mają negatywny wynik testu zarówno w dniu 5, jak i 6 i nie mają temperatury.  Na przykład, 

jeśli wynik testu będzie negatywny rano dnia 5 i rano dnia 6, mogą wrócić do szkoły natychmiast w dniu 6.  

Pierwszy test musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż w 5 dniu okresu samoizolacji, a drugi test musi 

zostać przeprowadzony 24 godziny później.  Jeśli wynik jest pozytywny w dniu 6, muszą kontynuować 

izolację, dopóki nie uzyskają negatywnego wyniku w ciągu dwóch kolejnych dni lub dopóki nie ukończą 10 

pełnych dni lub samoizolacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Wszystkie wyniki testów należy 

zgłaszać do NHS Test and Trace.   

Zapewniamy, że będziemy Cię na bieżąco informować, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapytaj. 

 

 

Alice CoylePrzewodnik szkoły 

 
 

   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 
 

 
Wakacje w czasie semestru 

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

semestru będą klasyfikowane jako niedozwolone. 

 

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  otwarty rewers 
Y1    również kwiat 
Y2    wyjaśnij dziwaczny 
Publikowanie  Y3 wpływać 
Świadek Y4 wzrost 
Y5    istotne Zanurzone 
Precyzyjny    Y6 Wyblakły 

 
 

Gratulacje  
 

 
 
 

 
 
 
 

 Daty do Dziennika  

 Gwiazda Doobee • Moc uczenia się 

Suita James   

Odbiór Eryn •   

1A Monique Nikki Lockie • 

1B Jaxson • Molly Harley-Rae 

2 Alysia • Józef Lewis i Lacey 

3 Tillie-Rose Ollie Esmae, Faith & Feline 

4 Pogoń Avaeh • Ebenezer, Poppy, Theo i Kaylen 

5A Skowronek Ona Luke 

5 mld Tyler Jake Scarlett i Jonasz 

6A James Elod • George Mc 

6 mld Bailey Lilia Charlie 



 
 

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 
 

 
 


