
 

 

Biuletyn nr 19 

Środa, 9 lutego 2022 r. 

   
 

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. 

 

Rok 2 i 3 Wizyta Straży Pożarnej 

           

 

 

 

 

W piątek zespół straży pożarnej i ratownictwa Lancashire odwiedził naszą klasę roku 2 i roku 3. Strażacy 

rozmawiali z nami o dobrych i złych pożarach i pokazali nam, co powinniśmy zrobić w sytuacji zagrożenia 

pożarowego. Strażacy Nathan i Stuart pokazali nam, jak wygląda i brzmi alarm przeciwpożarowy, i 

poprosili, aby nasi dorośli wiedzieli, że jeśli nie mamy alarmu przeciwpożarowego w naszych domach, 

możemy zadzwonić do Straży Pożarnej South Shore, aby go zamontować.  Dzieciom bardzo podobała się 

wizyta i zadały kilka dobrych pytań. 

 



 

 

 

 

Obchody Światowego Dnia Książki    

Czwartek, 7 marca     

                        

Na Światowy Dzień Książki zaplanowano wiele ekscytujących zajęć w czwartek, 3 marca.  Dzieci są 
zaproszone do przebrania się za ulubioną postać książkową lub przyjścia do szkoły w piżamie tego dnia.  
Zachęć ich, aby przynieśli swoją ulubioną książkę, aby podzielić się nią z klasą. 
 
 

 

Gratulacje 
 
 

Ogromne gratulacje dla Luce w roku 1 za zdanie egzaminu aktorskiego 

LAMDA z zasługami 
 
Wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Szkoły żywe  

 
Klasa 5 weźmie udział w Schools Alive w Teatrze Wielkim dziś wieczorem;  życzymy wszystkim dzieciom 

powodzenia i mamy nadzieję, że będą cieszyć się każdą minutą występu na scenie Teatru.    

Złam nogę! 

http://www.google.co.uk/imgres?q=book%20characters%20clipart&safe=active&hl=en-GB&biw=1440&bih=728&tbm=isch&tbnid=Z9R2WHUoG89-aM:&imgrefurl=http://thesecretdmsfilesoffairdaymorrow.blogspot.com/2012/04/fairy-tale-book-giveaway-hop.html&docid=pefEOLN8VSqGiM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-oOBTGNbImPU/T5dykYJ6Y4I/AAAAAAAACt4/xomt6gEB814/s1600/Alice-in-Wonderland-Clip-Art-2.gif&w=388&h=220&ei=rPYWU9XEDI-ihgeat4HwBg&zoom=1&ved=0CLsCEIQcMEk&iact=rc&dur=611&page=3&start=52&ndsp=28


 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre z naszych dzieci Y3 i Y4 właśnie wróciły z niesamowitych dwóch dni w centrum aktywności PGL w 
Winmarleigh. 

Dzieci świetnie się bawiły, próbując takich zajęć, jak drut błyskawiczny, ścianka wspinaczkowa i wieczorne 
ognisko.  Ich zachowanie było wzorowe , a dzieci naprawdę skorzystały z tego doświadczenia, które mamy 
nadzieję stanie się corocznym wydarzeniem. 

 

 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  w pobliżu specjalny 
 Oszacowanie Y1 kolisty 
Sekcja    Y2 opinia 
 Oaza Y3 świadomy 
 Pozbawienie Y4 odpowiedź 
Rywal    Y5 komponować 
Y6    drobinek przypisać 

 
 

Gratulacje  
 

 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Myśliwy   

Odbiór Cała recepcja   

1A Paisley Henr Terry 

1B Portugalia Złupić Amelia 

Y2 Ellie Logan Jake 

Hugo 

Y3 Lily-Mae Koci Cała klasa 

4A Elizabeth Matthew Katie 

5A Harrison Am Wszystkie 
dziewczyny 

5 mld Amelia Jake Freddie 

6A James Oliver Murarz 

6 mld Jaydon • Charlie James i 
Ashanta • 

 
 

 Daty do Dziennika  
 
 
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 

 

Czwartek, 3 marca    Obchody Światowego Dnia Książki 
 
 



 
 

Dziękuję 

 
Pani Alice     CoyleMrs Ruth CoupeHead  
of     SchoolExecutive Principal 
 

 
 


