Biuletyn styczniowy 2018
Drodzy Rodzice,
Szczęśliwego Nowego Roku! Mam nadzieję, że udało Wam się spędzić
dobrej jakości czas z Waszymi znajomymi, rodziną i oczywiście z dziećmi!
Próbowaliśmy w szkole aby dzieci skupiły się na tym co one dają anieżeli
otrzymują podczas Świąt— mam nadzieję, że zobaczyliście tego skutki w
domu!
Jak wielu rodziców już wie, Dave Cox, nasz tymczasowy zastępca
dyrektora, będzie od nas odchodził na koniec tego semestru. Powraca do
swojego domu w Australi z jego żoną i dwojgiem dzieci aby tam żyć i
pracować. Dave był w St. Andrew’s ponad cztery lata i również jest
wspaniałym i popularnym nauczycielem, wyższym liderem oraz zastępcą
dyrektora, za którym będziemy bardzo tęsknili. Już zaczęliśmy szukać
jego następcy z bardzo rozrosłą procedurą selekcyjną we wczesnym
lutym; jak tylko będziemy mieli więcej wiadomości powiadomię rodziców i dzieci.

Nagłówki edukacyjne
Wasze dziecko powinno dzisiaj
przynieść do domu list z semestralnymi nagłówkami edukacyjnymi.
Ten list wam przedstawi o czym uczą
się wasze dzieci w tym semestrze,
jak możecie pomóc i wyszczególnione są w jakich dniach są dni
W-Fu. Proszę powiadomić waszego
dziecka wychowawcę lub recepcję
jeśli nie otrzymaliście tego listu.

Nie zapomnijcie, że w następnym tygodniu jest tydzień Zobacz Kto
Mówi. Nie możemy się doczekać aby usłyszeć wierszy i prezentacji od
dzieci, które będą przedstawiać temat “Mój Świat”. Proszę się upewnić,
że dzieci przyniosą jakiekolwiek prace które przygotowały do szkoły w
poniedziałek.
Większość dat na ten semsetr znajdziecie na odwrocie—tak jak w
zeszłym semestrze mamy kilka wydarzeń na które mamy nadzieję rodzice będą mogli przyjść —jak na przykład nasz Pisemny Poranek Otwarty.
Byliście fantastyczni w waszej obecności w zeszłym semestrze — zdając
sobie z tego sprawę, jak ważne jest dla waszego dziecka, że mają kogoś
koło siebie. Czym więcej rodziców jest zaangażowanych w ich dziecka
edukację, tym więcej postępów w nauce ich dziecko robi—i mamy nadzieję, że przy tym będziecie się dobrze bawić!
18tego stycznia jest Dzień Spisu Ludności. To oznacza, że wszystkie
dzieci w szkole mogą otrzymać obiad za £1! Czym więcej dzieci będzie
zapisanych na obiad w tym dniu, tym więcej dofinansowania szkoła dostanie od rządu w przyszłym roku.
List z naszymi nowymi klubami w tym semestrze będzie wysłany do
domów w poniedziałek. Jesteśmy w stanie zaoferować całkiem kilka
naszych normalnych płatnych klubów za darmo —także mamy nadzieję,
że będziecie w stanie zapisać wasze dzieci na przynajmniej jeden klub—
mają one wkład do waszego dziecka samo-wartości, przyjaźni oraz jest
statystycznie udowodnione, że robią różnicę w dzieci postępach w
nauce.
Z powodu choroby Pani Hobday w tym tygodniu apel klasy Stephen
Hawking który był planowany na przyszły tydzień zostanie przesunięty.
Ogłosimy nową datę wkrótce.
Ben Arnell (dyrektor)

NADZIEJA jest naszą wartością
miesiąca, którą my
wytłumaczyliśmy jako
‘pragnienie aby siebie ulepszyć.’

W tym miesiącu poprosiliśmy dzieci
aby wyznaczyli sobie zadanie w domu. To może być nauczenie się
tabliczki mnożenia, zapisać się do
klubu, przeczytać trudną książkę —
cokolwiek w czym są zaintersowani i
co byłoby całkiem ciężkie dla nich
do zrobienia—mamy nadzieję, że
będą w stanie pokazać ich sposób
myślenia aby to wezwanie osiągnąć.
Proszę zapiszcie to wezwanie w ich
paszporcie wartości i powiadomcie
ich wychowawców jeśli zakończyli to
wezwanie. POWODZENIA!

DZIECI Z KS 2—nie zapomnijcie—nie
przynoście przekąsek na przerwy—my
wam damy darmowe owoce.

