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Wizyta w ingleborough caves roku 4 
 

 

 

 

 

 

 

W zeszły czwartek klasa 4A miała wspaniałą wizytę w Jaskini i Ścieżce Przyrodniczej Ingleborough. Cieszyli 

się widokiem pięknych krajobrazów i byli pod wrażeniem spektakularnych formacji skalnych w jaskini. 

Dowiedzieli się również o tym, jak powstają skały osadowe. Ich zachowanie było wzorowe przez cały dzień. 

 

 

Złota Nagroda 

Ogromne gratulacje dla Reynoldsa Y6 za ukończenie złotego certyfikatu na 

lekcjach gry na gitarze. Reynolds poczynił wspaniałe postępy od września. 

 

Brawo Reynolds, wszyscy jesteśmy z ciebie bardzo dumni. 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisz datę na Dzień Sportu  

 
Z niecierpliwością czekamy na Dzień Sportu. Rodzice mogą przyjść i dołączyć do nas. 
Upewnij się, że dzieci przychodzą do szkoły w zestawie WF. 

 
Poniedziałek, 27 czerwca 1:30 Przedszkole, recepcja, klasa wierzby i buku 

  

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 SzóstyŚroda 
 
, 29 czerwca 13:30 .m. Klasa Klonu 
 

 
Słowa Week 

 
Rec  dobry rozmiar 
 Koncentrat Y1 dokładnie 
Y2   często kategoria 
 Drżenie Y3 pieszy 
Y4   bezdomny zginąć 
 Dystrybucja Y5 surowy 
 Zastosowania Y6 nonszalancki 

 

Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Fletcher   

Odbiór Róża Aleah • Dominic 

1A Wszystko z 1A Henr Archie 

1B Wszystko z 1B Harper Amelia 

Y2 Henr Lewis Maizie i Annabelle 

Y3 Shane Hannah Briege, Ella, 
Laynee. Sasha 

4A Brooklyn Reece Wszyscy w 4A 

5A Atlanta Tayla-Lee Tayla • 

5 mld Freddie Hannah Dylan i Jake 

6A Piękny Aiden Wszystko z Y6 

6 mld Jaidon • Ollie Brandon i Paulin 

 



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 utrudnienia dla dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię i uniemożliwia 
pojazdom ratunkowym dostęp do szkoły. 

 
 

 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. 

 

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu 

 

Znajdź kilka przydatnych informacji, 

które pomogą Ci zapewnić dzieciom 

bezpieczeństwo podczas korzystania z 

Internetu. Ważne jest, abyś znał strony 

internetowe i gry, z których korzystają 

Twoje dzieci.  Kliknij poniższy link, aby 

zobaczyć więcej informacji na naszej 

stronie internetowej. 

http://mpa.bright-futures.co.uk/school-

life/e-safety 

 

   

 

 

 

 

http://mpa.bright-futures.co.uk/school-life/e-safety
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 Daty do Dziennika  
 
 

Poniedziałek27 – Środa 29Dzień  Sportu – Szczegóły powyżej 
 
Czwartek,23 czerwca    Rok 6 wizyta w Bury Railway 
 
Czwartek, 23 czerwca    Przedszkole Ukończenie 13.30 p.m. – 2.30 p.m.  
 
Piątek, 24 czerwca    Ukończenie przedszkola 9.30 .m. 11 .m. 
 

Środa, 6 lipca   Wizyta recepcyjna w Zoo 

 
Poniedziałek,18 lipca     Wizyta roku 1 na planecie Kaos 

 

Wtorek,19 lipca    Wizyta recepcyjna na planecie Kaos 
 
Wtorek, 19 lipca    Lata 6 Leavers Play 6 p.m.  
 
 

Dziękuję 

 
Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
  
 
 


