
 

 

Biuletyn nr 37 

Środa, 13lipca  2022 

 

Wizyta klasy bukowej na farmie Ridgeway 

 

W ubiegłą środę Beech Class spędziła niesamowity czas w Ridgeway Farm. Spotkali alpaki, kozy, krowy, 

konie i kaczątka... a także Świnkę Peppę! Ręcznie karmili alpaki i konie i "prowadzili pociąg". Dzieci 

zachowywały się nienagannie przez całą wizytę. Wielkie podziękowania dla pani Southern za pomoc Beech 

Class w podróży.  

 

 
Park PGL Boreatton 2022 

 

Dzieci w Y6 bardzo cieszyły się doświadczaniem wielu ekscytujących i wymagających sportów 

przygodowych na świeżym powietrzu w Boreatton Park (PGL) podczas weekendu. Obejmowały one 

gigantyczną huśtawkę, kajakarstwo i trapez , a także ćwiczenie umiejętności organizacyjnych i pracę 

zespołową. 

Dzieci były niezwykle grzeczne i zasługą naszej akademii. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni. Bardzo 
dziękuję panu Bloodowi, pannie Shaddick, pani Addis, pani Addis, pani Bharucha, pannie Strachan i pannie 
Saxon za towarzyszenie dzieciom w PGL. 

 
 
 
 



 
Wizyta klasy recepcyjnej w blackpool Zoo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
W ubiegłą środę Recepcja odwiedziła zoo.  

Dzieci świetnie się bawiły, widząc wszystkie zwierzęta.  

Szczególnie podobał im się pokaz lwów morskich i piknik 

na lunch. 

 
 
 

 
 

  Dzień Słownictwa  
 

Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy ubrali się na nasz coroczny Dzień Słownictwa. Przez cały 

dzień świetnie się bawiliśmy, ucząc sięsłów i ich znaczeń. 
 
 

 Przypomnienie  

 
Możemy przypomnieć wszystkim, że wszystkie zajęcia, oprócz Recepcji i Pierwszego Roku, rozpoczynają się 

o 8:30 rano. Upewnij się, że jesteś punktualny, ponieważ nauka rozpoczyna się po przyjeździe. Brama i 
drzwi szkoły otwierają się o 8:30 rano. Prosimy nie przyjeżdżać przed tą godziną, ponieważ dzieci nie będą 



nadzorowane. 
  

Słowa Week 

 
 Partner Rec ranić 
 Waga Y1 przechodzić 
Y2   roczny schodzić 
Y3    starożytny zwykle 
 Kultura Y4 umożliwiać 
Y5    elastyczny szlachetny 
Y6    zmontowany Wspomagany 

 

Gratulacje  
 Gwiazda tygodnia Doobee • Moc uczenia się 

Suita Jamie   

Odbiór Mitchell Elliott-Rae Scarlett i Bailey 

Y1A Wszystko z 1A Nikki Terry 

Y1B Wszystko z 1B Molly Indonezja 

Y2 Lucas Lexie Ellie 

Y3 Wszystko z 3A Laynee • Esmae • 

4A Darcy Zack Finley, Rogan, Ryley, Scarlett, 
Lucy i Ebenezer 

5A Tristan Oscar Dylan 

5 mld Marley Wszystko z 5B Rocco 

Y6 Mason i Jaydon Brandon i Bailey Załoga PGL oraz Linkoln i 
McKenzie 

  

 
 

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 

 

   

 

 

 

 Daty do Dziennika  
 
 

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 pm  
 
 

Dziękuję 

 

Pani Alice CoyleMrs Ruth CoupeHead of SchoolExecutive Principal     
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