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Aktualności dla personelu
Z
pewnym
smutkiem
informuję, że pani Scott
wyjdzie na emeryturę pod
koniec kwietnia. Pani Scott
była cenionym członkiem
personelu od czternastu lat, a
ona będzie bardzo brakowało.
Jest wysoko wykwalifikowaną
asystentką
dydaktyczną,
która wykazała się wielkim
oddaniem
dla
naszych
uczniów
i
pozostałej
społeczności szkolnej. Do
widzenia pani Scott i dziękuję;
Niech Bóg ci błogosławi, kiedy
zaczniesz kolejną ekscytującą
część podróży swojego życia.
Pani Alex Kebell dołączyła do
naszej kadry nauczycielskiej
na
początku
miesiąca.
Życzymy
jej
ciepłego
powitania i nadzieję, że w
naszej szkole będzie miała
wiele szczęśliwych lat.
Aplikacja szkolna
Aby spróbować zmniejszyć
zużycie papieru i uniknąć
zamieszania, gdy litery znikną
w drodze do domu, dążymy
do podzielenia się wszystkimi
ważnymi
datami
za
pośrednictwem
aplikacji
szkolnej. Jest on dostępny na
telefonach komórkowych i
tabletów, a także dostępny za
pośrednictwem komputera,
wystarczy
wyszukać
"ourschoolsapp", a następnie
zarejestrować się przy użyciu
kodu pocztowego szkoły (DH4
7JZ).
Jeśli
pobierzesz
aplikację, otrzymasz także
ostrzeżenia o nadchodzących
wydarzeniach.
Wysyłamy ważne informacje
za
pośrednictwem
wiadomości tekstowej lub emailowej, dlatego prosimy o
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poinformowanie pani Ludford
o wszelkich zmianach w
danych kontaktowych.
Dziękuję Ci
Dziękuję
tym,
którzy
przyłączyli się do naszego
poranka ogrodnictwa. Dzieci
były szczególnie cudowne i
jestem pewien, że wszyscy
docenią wszystkie wielkie
wysiłki podejmowane przez
wszystkich
dla
poprawy
środowiska szkolnego dla
każdego.
Zabawa, zużywana!
Dzieci bawią się świetnie z
tegorocznym
Wielkim
Postarem, aby strój w całości
wynosił śmieci. Pomysły były
niesamowite i pokaz mody
okazały się wielkim hitem. £
134.77 został podniesiony do
pielęgnacji St Cuthbert's Care,
a zostanie on dodany do
kwoty podniesionej przez
sprzedaż ciasta EYFS, tak aby
suma 236,28 £ zostanie
wysłana
do
organizacji
charytatywnej.
Twitter i Facebook
Nasz kanał Twitter jest
regularnie
aktualizowany
poprzez
fotografie
i
informacje o wydarzeniach w
szkole. Proszę pójść za nami.
Mamy
również
stronę
facebook: OLQoP Primary.
Znajomi OLQoP Primary mają
również
stronę
z
Facebookem; Ta strona służy
do dzielenia się przydatnymi
informacjami. Jeśli masz
jakieś
pytania
lub
wątpliwości, zawsze zawsze
przychodź
do
członka
personelu, aby omówić je, a
nie podnosić je w trybie

online, aby mogły
szybko rozwiązane.
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I w końcu….
Mamy wiele planów w celu
świętowania 80 urodzin
naszej szkoły.
Tworzymy odręcznie kopię
ewangelii św. Marka i
chcielibyśmy, aby wszyscy
rodzice napisali wiersz. Proszę
pop-chęć do szkoły, kiedy
dostaniesz chwilę.
W czwartek 25 maja biskup
Seamus będzie błogosławił
nasze nowe budynki szkolne.
Będziemy również odprawiać
Mszę o 11 rano. Proszę
przekazać to słowo członkom
rodziny, sąsiadom i
przyjaciołom, ponieważ
wszyscy będą mile widziane
podczas tej wspólnoty. Na
polu szkolnym znajdzie się
namiot, więc będzie mnóstwo
miejsca na wszystko! Po Mszy
św. Będziemy mieli obiad
piknikowy, więc nie zapomnij
zapakować kanapek!
Wieczorem 25 maja mamy
nadzieję mieć rodzinne
wydarzenie. Proszę dać mi
znać, jeśli chętnie pomożesz
w organizacji tego.
26 maja odbędzie się koncert
szkolny, a po raz kolejny
wszystko jest mile widziane,
więc proszę o
rozpowszechnianie tego
słowa.
Wydarzenia w czasie
Wielkiego Tygodnia:
Dołącz do nas tak wiele
wydarzeń, jak to możliwe w
tym szczególnym czasie w
roku Kościoła.

Poniedziałek 10 kwietnia
Y1-Y6 Egg dekoracji
konkurencji
Dorosły dekoracji jaj
EYFS Wielkanocne maski
maski
(Wszystkie imprezy 1 funta na
wejście, w nagrodę Arts
Award w szkole)
Wtorek 11 kwietnia
Msza w kościele 9.30am
Stacje krzyżowe w szkole
14:30
Czwartek, 13 kwietnia
Pranie Feet liturgii w szkole
9.30
ZAPISZ DATĘ
25 i 26 maja 2017 r
Szkoła 80 Urodzin Uroczystości

Wielkanocne czasy liturgiczne
Święty czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Kościół św. Jana Boste
Niedziela: 9:30
Dobry piątek
Kościół św. Bedego
10 rano
Kościół św. Jana Boste
11:00
Spacer Świadka
Kościół metodystów Trójcy, Shiney
Row, 11:00
Serwis upamiętniający Pasję
Wszystkie Kościoły: 15:00
święta sobota
Kościół św. Bedego 17.00
Nasza Matka Boża Niepokalana
Kościół 19.00
Kościół św. Jana Boste 7pm
Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju
8pm
Niedziela Wielkanocna
Kościół św. Bedego 8.30
Kościół św. Jana Boste 9.30am
Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju
10:00
Nasza
Niepokalana
Kościół
Niepokalanego Poczęcia NMP 11:00,
18:00
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Weekendy masowe
Kościół Matki Boskiej Królowej Pokoju
Niedziela: 10 rano
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
Niedziela: 11:00
6pm
Kościół św. Bedego
Sobota: 17:00
Niedziela: 8:30
Kościół św. Jana Boste
Niedziela: 9:30
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