Newsletter September 2 2018
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Wiele, wiele podziękowań za wspaniałe wspracie, które
rodzice pokazywali dla swoich dzieci w tych pierwszych
tygodniach semestru. Mieliśmy ponad 150 paszportów
wartości na pokazywanie ‘Miłości’, ponad 100 dzieci
zapisało się na jeden z naszych klubów pozaszkolnych i
ponad 90% naszych dzieci czyta codziennie w domu!
Dziękuję za Wasze wspracie—proszę utrzymajcie to!!
Mamy numer ważnych wydarzeń w tym tygodniu.
Pierwsze, będziemy gościć coroczny Poranek Kawy Macmillan w ten piątek 28mego września i chcielibyśmy
dzielić się herbatą/kawą i ciastem z jak największą ilością
z Was jak tylko to możliwe aby wspomóc MacMillan
Wsparcie na Raka. Aby Wam przypomnieć, poniżej znajdziecie godziny spotkań:


Zerówka (Evelyn Glennie / Cerrie Burnell klasy) 9.00 –
9.25


Klasy 5+6 9.30—9.55



Klasy 1+2: 9.55—10.20



Klasy 3+4: 10.20—10.45

Proszę przyjdźcie przez szkolną recepcję w tych godzinach
aby wypić herbatę i zjeść ciasto ze swoim dzieckiem.
Również, będziemy mieć nasz ‘Poranek Czytelniczy’ w tą
środę 26tego września od 8:45 – 9:45. To jest fantastyczna szansa dla Was, aby spędzić jakościowy czas
czytając z Waszym dzieckiem, czytając dla Waszego
dziecka lub ich słuchając. Również będziecie miesli szansę
aby zobaczyć nasze fantastyczne zakątki czytelnicze, bibliotekę i zasmakować bułeczek z boczkiem i ciepłej herbaty!
Proszę przydźcie prosto do sali gimnstycznej z boiska po
odprowadzeniu Waszego dziecka o 8.45.
Poranek Czytelniczy NIE jest dla klas 5+6 . Oni maja Warsztat Wikingów w tym dniu— chcielibyśmy ich zobaczyć
przebranych za wikingów w tym dniu!
Ben Arnell (dyrektor)

FOSTA AGM
Podczas poranku otwartego w środę
nasza porada rodzicielska (FOSTA)
będzie miała krótkie spotkanie AGM
jak również będzie wybierać ich
główne pozycje na cały rok. Jeśli
chcielibyście być rozważeni na
pozycję przewodniczącego, viceprzewodniczącego lub skarbnika
proszę powiadomić recepcję. Mam
nadzieję, że kilkoro więcej rodziców
będzie w stanie wolontaryjnie
poświęcić swój czas aby pomóc FOSTA ze szkolnymi wydarzeniami.
Więcej szczegółów znajdziecie podczas poranku otwartego.

MIŁOŚĆ jest naszą wartością
miesiąca. Poniżej są nowe
pomysły jakie proponujemy, w jaki
sposόb dzieci mogą pokazać
MIŁOŚĆ w domu i opisać to w ich
paszporcie:

 Pokaż MIŁOŚĆ poprzez
pocałowanie lub przytulenie członka
rodziny – specjalnie jeśli tego
zwykle nie robisz
 Pokaż MIŁOŚĆ przez danie
rodzicom buziaka lub przytul się
kiedy Ciebie odprowadzają lub
odbierają ze szkoły
 Pokaż MIŁOŚĆ poprzez pomaganie
komuś z czymś czego nie lubisz
robić
 Zrób kartkę dla kogoś kto przeżywa
ciężki czas
 Żyj naszymi Wartościami każdego
Dnia
‘Filozoficzne pytanie’, ktόre
chcielibyśmy abyście przedyskutowali w
domu w tym miesiącu to:

‘Czy możesz kochać kogoś , kogo nie
znasz za dobrze?’

Mamy nowe ‘rozmowa z rodzicem’ pytanie, aby Wasze
dziecko się Was zapytało...w tym
miesiącu pytanie to ‘Kiedy jest
Ci ciężko pokazać miłość?’

