Biuletyn styczniowy 2019
Drodzy rodzice i opiekunowie,
Witamy Was z powrotem i życzymy Wam Szczęśliwego Nowego Roku!
Mam nadzieję, że wypoczeliście podczas świąt i spędziliście jakościowy
czas z Waszymi rodzinami. Zaczęliśmy nasz początek roku fantastycznie z Dniami na lodowisku, które uczą dzieci umiejętności ’zmienienia
sposobu myślenia’ takich jak wytrwałość, odwaga i uczenia się nowych
umiejętności. Wszystkie dzieci miały wyznaczyć sobie gol/ aspirację i
potem zakończyć to zadanie aby zarobić odznakę ’wytrwałości’. Dzieci
spędziły fantastyczny czas i dużo z tego wyciągnęły. Zobaczcie zdjęcia
z boku jak również na Twitter na naszej stronie.
Nie zapomnijcie jak ważne jest czytanie w domu i odrabianie zadań domowych. Rodzice byli fantastyczni w upewnianiu się, żeby ich
dzieci czytały każdego dnia i zawsze odrabiały ich zadania domowe—
proszę nadal tak róbcie!
W następny czwartek jest dzień spisu ludności! To znaczy, iż więcej
dzieci zje w tym dniu gorącego posiłku, tym więcej pieniędzy St. Andrew's otrzyma od rządu. Obiad będzie miał Amerykański temat (hot
dogi itd) także proszę zabukujcie Wasze dziecko na szkolny obiad w
tym dniu!
Zdaliśmy sobie sprawę, że rodzice dzieci, które otrzymywały dodatkową
pomoc w ich nauce wymowy, samopoczucia, nie byli powiadomieni o tym. Rodzice tych dzieci, które otrzymują tą pomoc w tym
semestrze powinni otrzymać wkrótce list.
Na odwrocie tego listu jak zwykle są daty na ten semester. Jak zawsze
będzie mnóstwo szans dla rodziców aby się zaangażować w ich
dziecka nauce. Mamy następny Poranek Pisemny 30tego stycznia od
godziny 9 do 9.45, dużo apelów klasowych, na którch bardzo chcemy
zobaczyć mnóstwo rodziców, Warsztat fonetyczny 5tego grudnia (99.45) aby pomóc rodzicom zobaczyć jak uczymy Waszego dziecka
czytć i potem zobaczyć Wasze dziecko w akcji!
Mieliśmy ponad 200 dzieci na zabawie frekwencji w zeszłym semestrze
(zobaczcie zdjęcia na dole) i mamy nadzieję, że zobaczymy jeszcze
więcej w tym semestrze! Proszę spróbujcie i upewnijcie się, że Wasze
dziecko jest w szkole każdego dnia, jeśli nie jesteście pewni, że Wasze
dziecko jest chore czy też nie, proszę przyprowadźcie je do szkoły i my
zawsze będziemy je monitorować i was powiadomimy jeśli muszą być
odebrane ze szkoły. Wielu więcej rodziców jest ukaranych grzywną za
to, że ich dzieci mają za dużo dni wolnych od szkoły. Wasze dziecko
zarobi miejsce na naszej ‘zabawie z okazji obecności’ jeśli będą miały
tylko jeden dzień wolny ze szkoły w tym semetrze lub jeśli będą miały
naprawde dobry powód za ich nieobecność więcej niż jeden dzień.
Oczekuję, aby zobaczyć rodziców na jednym z naszych zbliżających się
wydarzeń wkrótce.
Ben Arnell (dyrektor)

MAMY I PRZEDSZKOLAKI
24tego stycznia o 9rano jeden z
naszych Gubernatorów będzie stał w
bramie aby zapisać zaintereswanych
rodziców na grupę dla ‘mam i przedszkolaków’ w kościele St. Andrew’s.
To jest darmowe z darmowymi
herbatami i kawami!

WYTRWAŁOŚĆ jest naszą
wartością miesiąca. My ją wytłumaczyliśmy jako ‘próbowanie osiągnięcia gola / celu.’
Z powodu naszego lodowiskowego
wewania w tym miesiącu wszystkie dzieci
zdobyły odznakę w ich klasie! Odznaki
były zaprojektowane przez Persis i Zofię w
naszej zerówce.

