Biuletyn październikowy 2018
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Z wielkim żalem muszę Was poinformawać, że nasza viceprzewodnicząca gubernatorów, kapelan i przyjaciółka Morey
Gompertz zmarła wczoraj. Dzieci i pracownicy zostali poinformowani dzisiaj rano i niektórzy z nich napisali kartki i listy z
podziękowaniami dla Morey za całą jej radość którą przyniosła
do szkoły. Poinformujemy rodziców o szczegółach pogrzebu
kiedy będziemy wiedzieli więcej. Nasze myśli są z Peter, jej
mężem, i rodziną w tym smutnym czasie.
Wielkie podziękowania za Wasze wsparcie w naszym Poranku
Czytelniczym oraz Kawowym Poranku dla akcji charytatywnej
MacMillan w zeszłym tygodniu—przyszliście w rekordowych numerach i było fanstastycznie Was wszystkich zobaczyć w
szkole! Dołączyłem kilka zdjęć z tych wydarzeń dookoła tego
listu. Uzbieraliśmy ponad £500 dla akcji MacMillan—następny
nasz rekord!
W poniedziałek zaczęliśmy naszą nową wartość miesiąca —
odporność i z tego powodu odwiedził nas Wielkiej Brytanii
Olympijski łyżwysta szybkiego toru Farrell Treacy aby przedstawił naszą wartość!
Po jego wizycie wszystkie dzieci,
powinny wyznaczyć sobie wezwanie
na odporność w ich klasie, w
paszporcie wartości. Aby zarobić
odznakę dzieci muszą zakończyć
swoje wezwanie w domu! Dziękuję z
góry za Wasze wsparcie.

W przyszłym tygodniu mamy dwa cało szkolne wydarzenia. W
środę i czwartek będziemy prowadzili w naszej szkole Wezwanie na Odporność na Zmienie Sposobu Myślenia! W tych
dwóch dniach będziemy wspinali się na ściankę wspinaczkową,
mały głaz (mała ścianka wspinaczkowa) oraz łucznictwo aby
rozwijać dzieci umiejętności na odporność!
W przyszłym tygodniu również zaczynamy nasz coroczny apel
żniwowy. W następnych dwóch tygnodniach zanim
zatrzymamy się na ferie, proszę przynieście do szkoły puszki,
ciastka, paczki —jakiegokolwiek jedzenia które ma długie daty
do spożycia aby je dać do Banku Jedzenia w Ketteringu.
Jeszcze raz dziękuję za Wasze wsparcie.
Ben Arnell (Dyrektor)

ODPORNOŚĆ jest naszą wartością
miesiąca. My ją wytłumaczyliśmy
jako ‘trwanie nawet jak coś jest
ciężkiego. Nie poddawanie się.’
Aby zarobić ‘odznakę odporności’
dzieci są poproszone aby zakończyły
swoje wezwanie na zmienienie
sposobu myślenia w domu.
Tego miesiąca odznaka została zaprojektowana przez Ruby Lane w klasie
2. To jest obrazek dziewczynki, która
uczy się pływać bez opasek na
ramiona.

