Biuletyn marcowy 2019
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Wiele rodziców nas poinformowało, że martwią się o
wyskakującym ekranie nazywanym Momo. To jest naszym
wysokim profilem i było to również podkreślane w wiadomościach. Dołączamy do tego listu poradę dla rodziców,
wyjaśniającą co to jest i jak sobie z tym poradzić. Jeśli Wasze
dziecko jest w klasach 3– 6 bardzo prosimy o przeczytanie
załączonych informacji i wtedy porozmawiać z Waszym dzieckiem.
Było fantastycznie widzieć wielu rodziców podczas naszego Otwartego Poranka Pisemnego oraz naszego warsztatu
fonetycznego w zeszłym semestrze. Jesteśmy fortunni, że
mamy wielu rodziców, którzy przychodzą na nasze różne okazje
i to naprawdę pomaga Waszym dzieciom w nacue. W
następnym tygodniu będziemy świętować Światowy Dzień
Książki, podczas którego będziemy mieli następny Czytelniczy
Poranek Otwarty w czwartek 7mego marca gdzie będziecie
mogli znaleźć przytulny zakątek w szkole i poczytać z Waszym
dzieckiem, jak zwykle z bułeczką z boczkiem! Wszystko
zaczynamy od 9 rano do 9.45. Nie zapomnijcie, że Wasze
dziecko może przebrać się w postać swojego ulubionego
charakteru z książki w ten czwartek.
Inne ważne zbliżające się daty—rodzice mogą przyjść na nasz
Festyn Naukowy w piątek 15tego marca; będziecie mieli
szansę zbudować rakietę z Waszym dzieckiem (KS1) lub unoszący się ogród (KS2). Wieczory Rodzicielskie odbędą się
20tego oraz 21szego marca (będzie następujący list). Również
mamy apel klasy Stephen Hawking 21szego marca o 9 rano i
klasy David Attenborough's 28mego marca o tej samej godzinie.
Wszyscy rodzicie są zaproszeni! Apel klasy Martin Luther
King’s, który miał się odbyć 14tego marca został przesunięty
na czwartek 20tego czerwca o 9 rano.

Nie mogę się doczekać aby zobaczyć rodziców podczas
jednego z naszych wydarzeń.
Ben Arnell (dyrektor)

Gratulacje dla Fotheringhay i Barnwell
za wygranie między-drużynowych
zawodów ‘w ognia’!
Poniżej znajdziecie zdjęcia z naszego
dnia zdrowia umysłowego przed feriami.

PRZEBACZENIE jest naszą
wartością miesiąca. My ją
wyjaśniliśmy jako ‘mówienie komuś
przepraszam jeśli zrobili coś złego.’
Poniżej są przykłady sugerujące dla
Waszych dzieci jak mogą pokazać
PRZEBACZENIE w domu:


Pokaż przebaczenie przez
zaakceptowanie kogoś przeprosin
nawet jeśli zranili twoje uczucia



Pokaż przebaczenie przez zrozumienie, że ludzie mogą popełnić
błędy i dać im szansę



Pokaż przebaczenie przez nie
bycie obrażonym na kogoś kiedy
zrobili coś złego dla ciebie

Odznaka PRZEBACZENIA została
zaprojektowana przez Tabatha w
klasie 6tej Malala Yousafzai.

