Newsletter May 2018
CLASS READING SCORES:

Drodzy Rodzice,
Mam nadzieję, że spędziliście długi weekend i słońce z Waszymi dziećmi. W
tym miesiącu jest nasz roczny ZAPŁAĆ DO PRZODU miesiąc. To wezwanie
gdzie prosimy dzieci aby wykonały ‘nieoczekiwane akty troskliwości’ i to
łączymy z naszą wartścią miesiąca—POSŁUGA. Poprosiliśmy dzieci aby
zapisały swoje ’akty życzliwości’ na specjalnych Zapłać Do Przodu’
paszportach (to powinno przyjść do was do domu dzisiaj razem z tym
listem. Ten pomysł opiera się na zasadzie, gdzie dzieci robią rzeczy, które
są życzliwe (umyją naczynia, posprzątają pokój, umyją samochód, zabiorą
psa na spacer itd.) dla innych ludzi, ale NIE dostaną za to nagrody. Prosimy
aby dzieci wykonały akty życzliwości dla różnych ludzi i nie powtarzać takich
samych aktów dla tej samej osoby. Dziecko które wykona najwięj aktów dostanie £20 aby przekazać je dla akcji charytatywnej jego/jej wyboru.
Powodzenia i dziękuję za Waszą pomoc w zachęcaniu Waszych dzieci w
tym ważnym projekcie naszej szkoły.
Nadal skupiamy się na tym, aby dzieci czytały regularnie w domu—
zobaczcie wyniki z zeszłego tygodnia w tabelce obok. Ponownie, jesteśmy
trochę rozczarowani, że dzieci w zerówce, klasie 1-szej i 2-giej czytają
mniej niż dzieci w klasach 3-6— tym bardziej, żjesto to kluczowy wiek aby
rozwijać ich umiejętności czytelnicze. W razie gdyby niektórzy rodzice potrzebowali przekonania tutaj są wymienione niektóre korzyści, które czytanie w domu przynosi:






Poprawia dzieci koncentrację
Poprawia ilość słówek które dzieci znają i używają w
wymowie i pisowni
Improves children’s imagination
Improves children’s empathy
Quality time with their parent / carer

(how many children read last week and over the
weekend)

Evelyn Glennie: 88
David Attenborough: 93
Charles Wicksteed: 72
Steve Redgrave: 96
Anne Frank: 129
Winston Churchill: 120
Martin Luther-King: 133
Malala Yousafzai: 134
William Knibb: 125
Stephen Hawking: 125

SUMMER WEATHER
Don’t forget if the weather is hot
please ensure your child has sun
cream on before they come to
school and have a hat they can put
on to be outside.

The school nurse is coming in to visit on Friday May
11th from 9 to 11am. If you want to make an appointment to see her in school please let the office know.
Next week is SATS week for our Year 6s—we wish them
the best of luck and a big thank you to all parents for
ensuring they get to bed at good times and are well
prepared.
The school SUMMER FAIR is on Saturday July 7th (12—
2pm). As usual, we will be holding a MUFTI DAY on
Friday 8th June. Children are allowed to wear their
own clothes and bring in jars and bottles that are
needed for the fair.

Ben Arnell (headteacher)

Photo above is our first ever Yoga club
at St. Andrew’s and below is Year 5 and
6 at Sherwood Forest to start their topic
on Robin Hood.

