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Wyżu demograficznego!
Rok 2018 jest ekscytujący,
ponieważ zarówno pani Elder,
jak i pani Kebell powitają
swoje pierwsze dzieci. Pani
Elder rozpocznie w przyszłym
tygodniu urlop macierzyński i
mamy
nadzieję,
że
w
najbliższych
tygodniach
usłyszymy
jej
wspaniałą
wiadomość.
Podczas
jej
nieobecności
zajęcia
Mondriana będą prowadzone
przez panią Cresswell. Dzieci
pani Cresswell w EYFS będą
prowadzone przez panią
Rowell, znajomą twarz w
szkole, która często obejmuje
nieobecność w EYFS.
Powodzenia, pani Elder i ciesz
się każdą chwilą swojego
nowego małego skarbu!
Dziecko pani Kebell ma się
ukazać
jesienią,
więc
zaktualizujemy was bliżej
czasu.
Odwiedzający w szkole
Z przyjemnością powitaliśmy
w szkole No Limits Theatre
Group, aby zagrać Jacka
Ahoya. Opowiedzieli historię
o Jack Crawford, lokalnym
marynarzu, w ramach naszych
przygotowań do wyścigu Tall
Ships Race, który odbędzie się
latem
tego
roku
w
Sunderland. Dalsze działania
będą miały miejsce w dalszej
części kadencji.
NSPCC dołączy do nas w
kampanii Speak Out, a po
warsztatach w 5 i 6 roku.
Osiągnięcia uczniów
Dobra robota dla Jonny'ego
Luke'a za jego ostatnie
sukcesy w Taekwondo i
Jerome'a
Bramleya
za
zdobycie
wyróżnienia
w
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egzaminie fortepianowym na
poziomie 5.
Chcielibyśmy
świętować
sukcesy wszystkich dzieci,
więc daj nam znać, kiedy
Twoje dziecko ma jakieś
specjalne wiadomości do
przekazania.
Dobra robota dla naszego
zespołu dyskusyjnego Y5:
Saffron Atchison, Owen Hill,
Isla Haley,
Poppy Williams i Abigail
Killen,
którzy
z
pasją
przedstawiali swoje poglądy
na temat tego, czy dzieci
powinny
otrzymywać
kieszonkowe za wykonywanie
obowiązków podczas naszej
partnerskiej
debaty
o
st.Benedict.
Dzieci
były
bardzo przekonujące i zdobyły
większość "ayes to the right",
aby wygrać. Dobra robota dla
wszystkich naszych dzieci,
które wiedzą, że ich opinia
jest cenna i że powinny się nią
z szacunkiem podzielić.
Aplikacja szkolna
Aby
zmniejszyć
zużycie
papieru i uniknąć pomyłek,
gdy listy znikają w drodze do
domu,
udostępniamy
wszystkie ważne daty w
aplikacji szkolnej. Jest on
dostępny
na
telefony
komórkowe i tablety i można
go również uzyskać przez
komputer,
wystarczy
wyszukać "ourschoolsapp", a
następnie zarejestrować się w
szkolnym kodzie pocztowym
(DH4 7JZ). Po pobraniu
aplikacji otrzymasz również
powiadomienia o zbliżających
się wydarzeniach.
Wysyłamy również ważne
informacje za pośrednictwem
wiadomości tekstowych lub
wiadomości e-mail, więc

proszę poinformować panią
Ludford o wszelkich zmianach
w danych kontaktowych.
Nagrody szkolne
Cieszymy się, że po raz
kolejny nasza szkoła została
wyróżniona Zieloną Flagą Eco
Schools
w
uznaniu
zainteresowania w szkole
ochroną
środowiska
i
promowaniem ekologicznych
zagadnień. Nasze gratulacje
należą się naszej eko-drużynie
pani Elder, Zach Domenech,
Freddie Jordan-Banks, Kacie
Nanson, Luke Hartley, Ninie
Parlett, Callum Fraser, Niamh
Haley,
Ruby
Lamming,
Scarlett
Metcalfe,
Izaak
Knowles, Ryan Galer, Rowan
Jardine, Noah Godny i Lily
Jessop.
Cieszymy się również, że
szkoła została doceniona za
pracę nad promowaniem
brytyjskich
wartości
i
procesów parlamentarnych, a
pani
Maher
otrzymała
nagrodę Teacher Ambassador
Gold
Award.
Jesteśmy
pierwszą szkołą w tej okolicy,
która ma takie uznanie.
Szkoła
również
odniosła
sukces w przyznaniu jej
statusu Matilda Champion
School
przez
Royal
Shakespeare
Company
i
rozpoczniemy
dwuletni
projekt
promowania
literatury w tym semestrze.
Nasze dzieci z Y4 i Y5 zobaczą
występ
Matyldy
w
Sunderland Empire, a Y5
będzie
współpracować z
producentami i dyrektorami
artystycznymi w szkole, aby
nauczyć się umiejętności
wykonywania zadań.
Race For Life
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W piątek 25 maja wszystkie
dzieci i dorośli zostaną
zaproszeni do wyścigu Race
for Life, aby zebrać pieniądze
na badania nad rakiem. Wielu
z was może być świadomych,
że Senora Perez, nasza
hiszpańska
nauczycielka,
została niedawno leczona z
powodu raka piersi, więc
nasza Rasa Życia w szkole
będzie na jej cześć i święcie,
że jest w remisji. Dołącz do jej
armii różowych dam (i
dżentelmenów!)
I
pokaż
swoje wsparcie dla niej i
innych osób cierpiących na
raka. Wyścig odbędzie się na
szkolnym boisku po naszej
procesji w maju, a po nim
odbędzie się piknik rodzinny.
Później w ciągu dnia odbędzie
się wystawa sztuki, na której
dzieci będą mogły kupić dzieła
sztuki. Dołącz do nas na
specjalny dzień i zbieraj
pieniądze na tę godną
sprawę.
Ministerstwo
Hannah będzie prowadziła
nasze dzieci z Y2 i Y6 podczas
rekolekcji w późniejszym
terminie. Nasze dzieci z grupy
Y6 będą również uczestniczyć
w diecezjalnym festiwalu
podstawowym wraz z ich
rówieśnikami z innych szkół w
wieku 6 lat. Dzieci z Y5
zatrzymają się na noc w
Emmaus Village na nasze
coroczne rekolekcje.
Nasze dzieci z Y4 nadal
przygotowują się do pierwszej
Komunii
Świętej,
która
odbędzie się podczas Mszy w
nadchodzących tygodniach.
Zachowajcie wszystkie dzieci i
ich
rodziny
w
swoich
modlitwach i przyłączcie się
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do nich, aby uczcić ich wielki
dzień, jeśli to możliwe.
Family Day Out
Nasza doroczna wycieczka do
Lindisfarne odbędzie się w
sobotę 23 czerwca. Trener
opuści Station Road o
godzinie 7.45. Parafia po raz
kolejny zgodziła się zapłacić
za dzieci, a miejsca dla
dorosłych w autobusie to 10
funtów.
Alternatywnie,
możesz
zrobić
własne
przygotowania do podróży i
dołączyć do nas na wyspie na
Mszę św. W południe w
kościele św. Aidana, a
następnie na pikniku w
pobliżu plaży. Po południu
czasu
wolnego
autokar
odjedzie o 17.00. Ten dzień
jest
zawsze
wspaniałym
wydarzeniem
i
mamy
nadzieję, że jak najwięcej
rodzin będzie mogło do nas
dołączyć.
Rodzicielstwo razem
Niewielka grupa rodziców
spotyka
się,
by
przedyskutować rodzicielstwo
i udzielać sobie nawzajem
wsparcia. Wymagania wobec
rodziców są ogromne we
współczesnym
świecie
i
dlatego ta grupa stanowi
cenne źródło zachęty i
porady. Następne spotkanie
odbędzie się w piątek 4 maja
o 10 rano i wszyscy są mile
widziani.
Mamy nadzieję, że od
września otworzymy Grupę
Rodziców i Maluchów. Jeśli
jesteś
zainteresowany
pomocą w tym zakresie,
przyjdź na spotkanie dla
rodziców
4
maja
lub
porozmawiaj z panią ReillyO'Donnell.
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I w końcu….
Dobra robota dla naszych
dzieci z Y4, które po raz
pierwszy
reprezentowały
szkołę w piłce nożnej. Mieli
udany turniej. Dziękujemy
ponownie panu Taylorowi za
prowadzenie naszego klubu
piłkarskiego.
Terminy na Twój dziennik:
Liturgie:
27 kwietnia Dali
4 maja Seurat
11 maja Picasso
18 maja Kandinsky
22 maja maja procesja
8 czerwca Rousseau
Czwartek,
14
czerwca,
konstabl
22 czerwca Mondrian
29 czerwca Mini Vinnies
6 lipca Goldsworthy
13 lipca Rada Szkoły
20 lipca Caravaggio
Inne daty:
25 maja Wyścig o życie
25 Maj Rodzinny Piknik
23 czerwca Dzień rodzinny
13 lipca Raporty
16/17 lipca Wieczory dla
rodziców
19 lipca Msza szkolna

rekomendowane lektury
Nowe badania opublikowane
w Światowy Dzień Książki
ujawniają, że 72% dzieci w
północno-wschodniej części
kraju lubi czytać. Oznacza to
jednak, że ponad jedna
czwarta dzieci nie lubi czytać.
Aby dowiedzieć się, jak
zachęcić
dziecko
do
odwiedzenia strony, odwiedź
http://wordsforlife.literacytr
ust.org.uk/
EYFS:
bardzo
Caterpillar

głodny

Eric Carle
KS1: The Queen's Nose
Dick King-Smith
KS2: Mąka dzieci
Anne Fine
Dorośli: Wodę w dół
Richard Adams
Weekendowe czasy masowe
Kościół Matki Bożej Królowej
Pokoju
Niedziela: 10.00
Nasza Niepokalana Kościół
Niepokalana
Niedziela: 11:00
18.00
Kościół św. Beda
Sobota: 17.00
Niedziela: 8.30am
Kościół św. Jana Boste
Niedziela: 9.30am

Modlitwa do Matki Bożej
Zdrowaś Maryjo pełna Łaski,
Pan jest z tobą.
Błogosławiony jesteś między
niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz iw godzinę śmierci
naszej
Amen.
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