
 

 

Biuletyn nr 18 

środa, 2 lutego 2022 r. 

   
 

Rok 4 Ribchester Musuem 
 

 

W zeszłym tygodniu klasa 4A odwiedziła  Muzeum Ribchester i dowiedziała się wiele o Rzymianach. Chase i 

Keitija nosili mundury żołnierzy, a wszystkie dzieci próbowały na hełmie i trzymały rzymską tarczę i miecz.   

They lubił patrzeć na artefakty w Muzeum; patrzył na pozostałości Fortu Ribchester i badał Łaźnię. Dzieci 

były bardzo zaangażowane przez cały dzień, a Marty & Murphy również cieszyli się z wizyty. 

 

 

Zbiórka pieniędzy dla Isabelle 
 

Jak być może widzieliście niedawno, zorganizowano zbiórkę pieniędzy, aby pomóc małej dziewczynce 

Isabelle, uczennicy Akademii Anchorsholme, która cierpi na neuroblastomę w stadium 4. Aby wesprzeć tę 

lokalną rodzinę z Cleveleys, wszystkie szkoły w kodach pocztowych FY zostały zaproszone do wzięcia 

udziału w 
w piątek, 11 lutego  2022 r., w którym prosimy, aby wszyscy uczniowie i pracownicy nosili kolory niebieski 

i / lub żółty, ponieważ są to kolory charytatywne Neuroblastoma. Mamy nadzieję na sugerowaną darowiznę 

w wysokości 1 funta (która zostanie zabrana do szkoły w tym dniu) na dziecko i członka personelu, aby 

pomóc zebrać niezbędne fundusze, aby Isabelle i jej rodzice przenieśli się do USA na leczenie ratujące 

życie. 
 
 

   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 
 

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. 

 

 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 

 

 Koniec Rec rosnąć 
Y1    do tron 
 Zawartość Y2 coward 
Y3    gęsty arena 
Y4    zmęczony Oznacza 
 Zawieszenie Y5 inicjał 
Y6    określić Offshore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gratulacje  
 

                   
 
 

 Daty do Dziennika  
 
 
Piątek, 4 lutego 2022Fire   Service porozmawia z Y2 i Y3 

 

Środa, 9   lutegoRok 5 School's Alive w Teatrze Wielkim 

 
Poniedziałek, 7 lutego –  
Wtorek, 8   lutegoRok 3 & Y4 PGL  
 

Piątek, 11 lutego   Dzień Bez mundurów 

 
Piątek, 11 lutego                     Szkoła zamyka się na pół semestru 
 
 

 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice     CoyleMrs Ruth CoupeHead  
of     SchoolExecutive Principal 
 

 

 Gwiazda Doobee • Moc uczenia się 

Suita Wszystko z Maple 
Class 

  

Odbiór Arlo   

1A Ralph • Eliasz Oliver 

1B Oliver Lucie Aryjczyk 

2 Imogen Jake Caleb 

3 Shane Esmae • Wszystko z 3A 

4 TEŻ Kacie • Lucy 

5A Mój Lilly Hannah 

5 mld Emanuel Scarlett Hannah 

6A Corey James Murarz 

6 mld Lincoln Shajan • Tam 



 


