
 

 

Biuletyn nr 30 

czwartek, 12 maja 2022 r. 

 

Wycieczka klasy 5A do Quarry Bank Mill 

 

Last Wednesday, klasa 5A, bardzo podobała im się wycieczka historyczna do Quarry Bank Mill, aby 

zobaczyć maszyny przemysłu bawełnianego w akcji. Wszyscy lubili dowiedzieć się, jakie prace wiktoriańskie 

dzieci wykonywały w fabryce bawełny, a dzieci próbowały "nosić puszkę", "być padlinożercą" i "zdejmować 

szpulki". Podobało nam się spotkanie z Jane i oglądanie "Latającego wahadłowca" w akcji, gdy 

demonstrowała "zgrzebywanie", "wirowanie" i "tkanie" na krosnach. Zachowanie dzieci było doskonałe 

przez cały dzień, a personel na miejscu skomentował to w ten sposób. Dobra robota 5A.  

 

Finalista Pop Idol 
 

Wielkie brawa dla Briege Class 3A za reprezentowanie Martona w 
konkursie Pop Idol w Blackpool. Briege była najmłodszą finalistką i 
zaśpiewała szczerą i pewną siebie wersję Part of Your World. 
 

Standardy były w tym roku wyjątkowo wysokie, a jurorzy komentowali, że 
nie mogą powiedzieć, że to dzieci śpiewają.  
Zachwycili publiczność swoim talentem i profesjonalizmem. 

 
Dobra robota Briege. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni.  
 
Dziękuję również pani McMurray za zorganizowanie konkursu Marton's 
Pop Idol i za towarzyszenie Briege w wydarzeniu. 
 
 

 



 Prezentacja muzyki w szkole  
 
W czwartek 19 maja o godz. 15.15 .m. Blackpool Music Services przychodzą do szkoły, aby zrobić pokaz 
muzyczny. Wszystkie dzieci w obecnych latach od 2 do 5 wraz z rodzicami mogą dołączyć do nas w sali 
szkolnej i porozmawiać z profesjonalistami o lekcjach muzyki w szkole.  Przyjdź i wesprzyj to wydarzenie. 

 
 

 Boreatton Park Activity Weekend (PGL)  

Y6 Spotkanie rodzicówŚroda 

, 18. 18. 18.00.m. 

Spotkanie dla rodziców Y6 tylko na temat zbliżającej się wizyty mieszkaniowej w PGLWednesday, 18th 

 6 p.m.  w auli szkolnej. 

 

Parking  
 

Chciałbym podziękować wszystkim naszym rodzicom i opiekunom, którzy bezpiecznie parkują podczas 
podwożenia i odbierania dzieci. Ciężko pracujemy, aby zapewnić silne relacje w społeczności i ważne jest, 
aby wszystko, co robimy, wzmacniało tę relację. Proszę prosić, aby wszyscy rodzice byli szczególnie czujni 
przy wyborze miejsca do zaparkowania. Upewnij się, że podjazdy nigdy nie są zablokowane i że zawsze jest 
wystarczająco dużo miejsca, aby pojazdy ratunkowe mogły łatwo uzyskać dostęp do wszystkich 
nieruchomości w okolicy. 
 
Sklep Co-operative Store na Highfield Road uprzejmie zgodził się, aby rodzice Marton mogli korzystać z 
parkingu. Prosimy również o powstrzymanie się od parkowania lub zatrzymywania się przed bramą szkoły. 
Parkowanie tutaj powoduje utrudnienia dla dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię i uniemożliwia 
pojazdom ratunkowym dostęp do szkoły. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Słowa Weeka 

 
 Średnia Rec masywny 
Y1    kilka zapałka 
 Rozdzielczość Y2 konstruować 
Y3    gęsto zabezpieczyć 
Y4    niecierpliwie szlachetny 
 Ekspozycja Y5 odchylony 
 Przedsięwzięcie Y6 dominować 

 
 

 Pomieszczenia dla przedszkoli  

 
 

Obecnie jesteśmy pełni w naszym przedszkolu, ale mamy miejsca od września i przyjmujemy rezerwacje, 

prosimy o jak najszybszy kontakt z panią Thorpe 

Panna Adamthwaite bierze część w 5k 

spacer dziennie przez cały ten miesiąc, 

aby zebrać pieniądze na rockową 

gotówkę DLA DZIECI. Ta organizacja 

charytatywna zapewnia pieniądze 

dzieciom w Blackpool i okolicach, które 

żyją w ubóstwie.  Na stronie Marton na 

Facebooku pojawi się link dla rodziców 

lub każdego, kto chce przekazać 

darowiznę.   

Szkoła, która zbierze najwięcej 

pieniędzy powyżej 100 funtów, wygra 

50 darmowych biletów do blackpool 

Zoo. 

 Aby jeszcze bardziej wesprzeć tę 

organizację charytatywną, w piątek, 13 

maja, zorganizujemy własny dzień 

ubrań w zamian za dobrowolną 

darowiznę w wysokości 1 funta. 

 

 



Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Wszystko z 
Willow Class 

  

Odbiór Lexi   

1A Eliasz Elizabeth Lockie • 

1B Portugalia Harper Amelia 

Y2 Jacek Presley Shakeela • 

Monroe 

Y3 Ona Henlee • Tommy 

4A Matthew Jake Kacie • 

5A Corey Luke Matthew 

5 mld Jake Hannah Natan 

6A Murarz Piękny Wszystko z 6A 

6 mld Paulin Lilia Aidan, Shajan i 
Linkoln 

 
 
 

 Daty do Dziennika  
 
 
Piątek, 13  majaWładny    Dzień Clothes £1 darowizna 

 
Wtorek, 17   majaRok  
 4 Fit to Go  
Środa, 18  majaKolekcja szkolna klasy 5B w Styal Mill    
 

Środa, 18 majaRok   6 Spotkanie PGL  
 
Piątek, 20    majaSzkoła zamykana na pół semestru 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 


