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A Fantastic Term!
Termin Jesień w szkole było
wspaniałe z dzieci przeżywa
wiele różnych możliwości
kształcenia, począwszy od
nauki tygodnia do odwrotu, i
oczywiście, roczna podróż
mieszkalnych Derwent Hill.
Nasze
specjalne
podziękowania należą się
wielu
wolontariuszy
i
przyjaciół
szkoły,
którzy
obsługują wszystkie aspekty
życia
szkolnego
i
dać
dobrowolnie
swój
czas.
Jesteśmy bardzo wdzięczny jak
"dodatkami"
nie
byłoby
możliwe bez pomocy.
Jesteśmy również wdzięczni za
bieżące wsparcie naszych
dzieci są podane w odrabianiu
lekcji i zajęć dodatkowych;
Dzieci, które są dobrze
obsługiwane na rzecz domu
znacznie.
Dziękujemy za wsparcie z
fundraisingu
w
czasie
Adwentu. Dochód na Jumper
Day użyto do zapłaty za partii
żywności i prezenty. £ 1200
został
podniesiony
przez
rzutów karnych, a my to
wykorzystać
do
zakupu
roweru przelana na wiosnę. £
387,70 została podniesiona do
Zespołu
Duszpasterstwa
Młodzieży poprzez
Fayre
Bożego Narodzenia. Dobra
robota wszyscy
Uroczystości adwentowe
Dziękuję za przybycie na mszę
w okresie adwentu i za to
wspaniałe odbiorców dla
naszych jasełek. To jest zawsze
niesamowite, aby zobaczyć, w
jaki sposób nasze najmniejsze
dzieci mogą głosić Dobrą
Nowinę w taki znaczący i do
myślenia sposób. Brawa dla
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wszystkich,
którzy
wzięli
udział, a zwłaszcza do
pracowników, którzy wspierali
dzieci. Brawo również dzieci
KS2 i
pracowników
za
wspaniałą służbę Carol.
Brawa dla dzieci w roku 3,
którzy wspierali Kościołów
Penshaw Wraz Carol Service.
Mieliśmy dużo pozytywnych
opinii na temat udziału dzieci i
ich nienaganne zachowanie.
Well done dzieci, jesteśmy z
ciebie dumna!
wizyty
Wcześniej w tym miesiącu
drużyna piłkarska obserwował
Sunderlandem
pierwszej
drużyny pociągu i mam
nadzieję
odebrać
kilka
wskazówek.
Było
to
szczególnie
dobry
do
oglądania Jordan Pickford;
Jestem pewien, że dzieci
zostały zainspirowane okazję
zobaczyć ex-uczeń osiągnąć
wielki sukces. (Przepraszam
Aidan Curran dla dokuczliwy
dostał od swojego taty do
oglądania czerwony i biel!)
Superstars
Well done do lata i Scarlett
ścinania, tańczyć gwiazdy
Śpiąca Królewna, tegoroczny
pantomima w Consett. Brawo
także zwycięzców naszego
konkursu
projektu
karty
świąteczne: Jack Alsop Owen
Hill Tommy McGee, Maddie
Burrows, Leo Palfreyman i
Olivia Ord.
Ogrodnictwo Rano
Dziękuję wielu rodzin, które
dołączyły do nas na naszym
dużym ogrodzie sprzątania.
Ciężka praca opłaciła się i
tereny wyglądają znacznie

lepiej.
Specjalne
podziękowania dla małżonków
starszy Pan i pani, pani Duncan
Fraser i Isabelle za ich
gotowość
do
pracy
w
weekend, aby nasza szkoła
piękny dla wszystkich naszych
dzieci.
(Ja
także
lepiej
wspomnieć mojego własnego
męża i ryżowych i Emily albo
nie będzie na dobrej listy
Mikołaja!)
Parking
I po raz kolejny otrzymała
wiele skarg na parkingu. Nowy
parking
posiada
system
jednokierunkowy,
a
jeśli
zdecydujesz się tu parkować
prosimy o uwzględnienie tego
w każdej chwili. Należy
również pamiętać o dzieci
spaceru
po
parku
samochodowego, jak też wiele
z nich zostało zaalarmowani
przez
dźwięk
rogów
i
samochodów cofania. Dostęp
do głównego napędu i klub
parkingu
jest
tylko
uzgodnionych terminach; nie
jedź w czasach zakazanych.
I w końcu….
W
imieniu
wszystkich
pracowników
chciałbym
podziękować za dary rzeczowe
i
kart.
Życzymy
Wam
wszystkim ciche Świąt i
szczęśliwego
wakacje
i
czekamy na dzieci z powrotem
do szkoły, odświeżona i
odnowiona, we wtorek 10
stycznia.
Daty w kalendarzu:
10 stycznia Szkoła ponownie
otwiera
17 lutego
Szkoły
zamyka
pierwszą
połowę kadencji
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ZAPISZ DATĘ
25 i 26 maja 2017
Uroczystości
szkolne
urodziny
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Spis zalecanych lektur
EYFS: Narodzenia
Fiona Watt, Rachel Wells
KS1: A Christmas Story
Brian Wildsmith
KS2: Refuge
Anne Booth, Sam Usher
Dorośli: A Christmas Carol
Charles Dickens
Matki Bożej Królowej Pokoju
Kościoła
Niedziela: 10h
Matka Boska Niepokalana
Kościół
Niedziela: 11am
godzina osiemnasta
Kościół św Bede za
Sobota: godzina siedemnasta
Niedziela: 08:30
St John Boste Kościół
Niedziela: 09:30
Boże MassTimes
Matki Bożej Królowej Pokoju
Kościoła
Boże Narodzenie: 10h
Matka Boska Niepokalana
Kościół
Wigilia: godzina dziewiętnasta
Boże Narodzenie: 11am
Kościół św Bede za
Wigilia: godzina siedemnasta
Boże Narodzenie: 08:30
St John Boste Kościół
Wigilia: 19:30
Boże Narodzenie: 09:30
Modlitwa na Boże Narodzenie
Kochający Boże, pomóż nam
pamiętać
o
narodzinach
Jezusa,
że możemy dzielić się w pieśń
aniołów,
w radości pasterzy
i kult mędrców.
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Zamknąć drzwi nienawiści
i otworzyć drzwi miłości na
całym świecie.
Niech dobroć pochodzić z
każdego daru i dobrych
pragnień
z
każdym
pozdrowieniu.
Wybaw nas od zła przez
błogosławieństwo,
które
przynosi Chrystus,
i naucz nas się bawić z jasnymi
sercach.
Niech Boże Narodzenie rano
uczynić nas szczęśliwymi być
twoje dzieci,
i Boże Narodzenie wieczorem
doprowadzić nas do naszych
łóżek wdzięcznym myśli,
wybaczający i odpuszczone,
dla Jezusa. Amen.
- Robert Louis Stevenson
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