
 

 

Biuletyn numer 31 

Środa,18 maja 2022 

 
Połowa kadencji 

Szkoła zamyka się po szkole w najbliższy piątek,20 maja.  Mamy nadzieję, że masz piękną 
połowę semestru.  Ponowne otwarcie szkoły w poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. 

 
 

 Boreatton Park Activity Weekend (PGL)  

Spotkanie rodziców Y6 

Dziś wieczorem 

Spotkanie dla rodziców Y6 tylko na temat zbliżającej się wizyty mieszkaniowej w PGL 

Środa, 18 maja 18 p.m. w auli szkolnej. 

 
 

Wycieczka klasy bukowej do Stanley Park 

 

 

 
 

 
 
 

W ubiegły piątek klasa 

Bukowa udała się z wizytą 

szkolną do Stanley Park 

Sports Centre.  Dzieci 

świetnie się bawiły i 

świetnie się bawiły jeżdżąc 

na rowerach biegowych.  

Wszyscy mieli piękne 

maniery i jesteśmy  z nich 

naprawdę dumni.  

 



 
Rok szósty 

 

W tym tygodniu chciałbym szczególnie wspomnieć o naszych dzieciach z szóstego roku, które ukończyły 
swoje SAT. Byłem pod ogromnym wrażeniem pozytywnego podejścia wszystkich dzieci podczas tego 
ważnego tygodnia. Każde dziecko uosabiało nasze trzy zdolności uczenia się: wytrwałość, współpracę i 
odporność. Dzieci były prawdziwą zasługą dla nas wszystkich. 
Dobra robota Rok Szósty. 
 
 

Rok 4 wyjazd do FIT TO GO 

 

 

  Y4A odwiedziła Blackpool Football Club, aby wziąć udział w Fit2Go Festival. Świetnie się bawili grając w 

Hoop Ball i Dodge ball; ukończył trening Circuit i Dancercise. W końcu odwiedzili szatnię pierwszej drużyny 

i przymierzyli koszulki. Ich zachowanie było doskonałe i pokazali wspaniałego ducha zespołowego. Zespół 

Fit2Go będzie pracował z Y4A w szkole po przerwie semestralnej. 

 
 

Zapisz datę na Dzień Sportu  

 
Z niecierpliwością czekamy na Dzień Sportu, więcej szczegółów po połowie semestru. 

 
Poniedziałek, 27 czerwca 1:30 Przedszkole, recepcja i apartament 
  
Wtorek, 28 czerwca 9:30 Lat Trzy i Czwarty 

 

Wtorek, 28 czerwca 13:30 Rok pierwszy i drugi 
 
Środa, 29 czerwca 9:30 Rok Piąty i Szósty 

 
 
 

 



 Prezentacja muzyki w szkole  
 
W czwartek19 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. 

 

 

Parking  
 

Chciałbym podziękować wszystkim naszym rodzicom i opiekunom, którzy bezpiecznie parkują podczas 
podwożenia i odbierania dzieci. Ciężko pracujemy, aby zapewnićsilne 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 przeszkodę dla dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię i uniemożliwia 
pojazdom ratunkowym  dojazd do szkoły. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panna Adamthwaitebierze udział w 5-

tysięcznym spacerze dziennie przez 

cały ten miesiąc, aby zebrać pieniądze 

na gotówkę Rock FMs 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. 

 

 



 

Aktualności kadrowe  

 
W tej połowie kadencji żegnamy dwóch bardzo wyjątkowych pracowników. Pani Kippax jest jednym z 
naszych najdłużej pracujących pracowników. Z biegiem lat stała się tak szczególną częścią społeczności 
Martona. Pomogła tak wielu dzieciom w nauce i jest znana w całej szkole ze swoich niesamowitych 
umiejętności twórczych, w tym wspaniałych kostiumów, które stworzyła dla pokoleń dzieci.  Pani poseł 
Kippax! Dziękuję za wszystko, co zrobiła pani w Marton. Życzymy wszystkiego najlepszego na emeryturze. 
Będziemy za tobą naprawdę tęsknić. 
 

Żegnamy się również z panią poseł Thorpe. Miss Thorpe również stał się tak szczególną częścią Martona. 
Miss Thorpe, życzymy ci wszystkiego najlepszego w twojej nowej karierze. Będziemy za tobą naprawdę 
tęsknić. 
 

 
 

Słowa Week 

 
Rec  płytki idea 
Y1    może wiele 
Być może Y2 środowisko 
Y3    obserwować powolny 
 Oznaczanie Y4 elastyczny 
Y5    dozwolone zapewniać 
Y6    sever płochliwie 

 
 

 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 

 

 

 

 

 

 



Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Alfie   

Odbiór Ava   

1A Hermiona Monique Wszystko z 1A 

1B Aimee-Rose Lottie Aryan, CJ, Harry, 
Zac, Oliver 

Y2 Orrin • Mylee • Imogen 

Y3 Acasia • Andrew Tuleeza • 

4A Ryley • Katie Mój 

5A Am Luke William 

5 mld Natan Koral Freddie, Scarlett, 
Jacob i Zainab 

6A Wszystko z 6A Wszystko z 6A Wszystko z 6A 

6 mld Wszystko z 6A Wszystko z 6A Wszystko z 6A 

 
 
 
 

 Daty do Dziennika  
 
 
Środa,18 maja  Rok 6 Spotkanie PGL  
 

Piątek,20 maja   Szkoła zamykana na pół semestru 
 

Dziękuję 

 
Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 


