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Szczęśliwego Nowego Roku!
Boże wydaje się odległym
wspomnieniem, ale mam
nadzieję, że okazał się
szczęśliwy i spokojny czas dla
wszystkich rodzin. Jeszcze raz
dziękuję za liczne dary
rzeczowe
otrzymaliśmy;
jesteśmy bardzo wdzięczni.
Nowy termin ten wysiadł na
ruchliwej początku z dużą
ilością dzieci dzielących ich
talentów.
Gratulacje dla Francesca
Allen, Katie Grey, Ewa
Gordon, Grace Reid, Theo
Economides, Jack Rushworth
Owen Mullaney i Jude
Anderson
którzy
reprezentowali
szkołę w
szkołach
Sunderland
'Swimming Gala. Były silne
indywidualne
wysiłki
ze
wszystkich członków zespołu i
zespół dziewcząt przyszedł 4te ogólnej. Dobra robota.
Nasz chór zostały zajęte i
rywalizowali zarówno w
Sunderland Singing Festival,
(w Sunderland Minster) oraz
City Sings, (w Imperium
Sunderland). Ich występy na
obu wydarzeń były bardzo
pochwalił i, jak zawsze, dzieci
byli świetnymi ambasadorami
dla naszej szkoły. Specjalne
podziękowania kierujemy do
pani Purvis za udzielenie jej
czas tak chętnie wspierać
chór. Dziękuję również pani
Fraser, pani Pike, pani
Ludford i pani Maher, którzy
poświęcili swój czas, aby
opiekować
się
dziećmi
podczas
niedzielę
w
Imperium.
Brawa dla Olivii Briggs i Emily
Dodd w ostatnim Szkoły
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Gimnastyki
Konkursu.
Dziewczęta osiągnąć pozycję
brązowy medal, niesamowite
osiągnięcie.
Charlotte Coates i Theo
Economides
byli
nasi
przedstawiciele w Katedrze
Mariackiej
na
obchody
Zespołu
Duszpasterstwa
Młodzieży.
Zaprezentowali
oni czek na £ 387, podniesiony
przez
targów
rzemiosła
zorganizowanej przez naszych
Mini vinnies.
£ 466 został podniesiony
NSPCC z naszego "Numery
dzień." Dzieci spędził trochę
czasu na naukę nowych
strategii i rozwiązywania
problemów, które okazały się
być świetna zabawa.
Nasze Key Stage jeden i dwa
zajęcia
się
oglądając
transmisję na żywo BBC
inspirowania
ich
pisać.
Każdego
roku
używamy
konkurencji 500 słów zachęcić
naszych uczniów, aby mieć
dużo zabawy z pisania i mamy
nadzieję, że wiele będzie
wprowadzić
tegorocznego
konkursu krajowego.
Gratulacje dla Olivia Marshall
którego obraz Barabasza
została wyróżniona w Codex
2016,
które
zostało
przedstawione Franciszek.

Rekrutacja Cieszę się, że pani
poinformować
Alexandra
Kebbel został powołany do
kadry dydaktycznej naszej
szkole. Ona dołączy do nas w
kwietniu i początkowo nie
będzie oparte na klasie.

Wizyty
szkolne
Będziesz
bardzo świadomi wartości
wycieczki szkolne dla naszych
uczniów, gdyż są one tak
niezapomniany.
Często
dotowanie wycieczki ale
naprawdę wdzięczni za wkład
w koszty. Jeśli koszty wizyt,
łącznie z transportem do
nauki pływania, nie są
spełnione, to główny budżet
szkoły muszą być użyte. To
ma wpływ na to, co możemy
zaoferować dzieciom w klasie.
Utracone przedmioty Należy
upewnić się wszystkie ubrania
w tym płaszcze, kapelusze itp
są nazywane mieliśmy liczbę
elementów wiele innych
ostatnio. Jeśli przedmiot,
który nie należy do ciebie
trafia do domu, należy
zwrócić go do sekretariatu
szkoły i pani Ludford będzie
próbował pogodzić ją z jej
właścicielem! praca budowa
Prace budowlane jest prawie
ukończona.
Niestety,
mieliśmy
powódź
spowodowana przez system
centralnego ogrzewania i
Kandinsky
klasy
nieoczekiwanie przeniesiony
do Performing Arts pokoju,
dopóki ich klasie wróciło do
normy.

Parkingu i szkoły Site Mimo że
o wiele więcej miejsca na
parkingu
wciąż
mamy
problemy
parkingowe.
Proszę,
nie
zostawiaj
samochodu bez nadzoru, jeśli
nie jesteś w przestrzeni.
Należy również pamiętać o
pieszych
podczas
manewrowania, jak mieliśmy
wiele obaw podniesione.
Teren trawiasty nie jest za
parking i nie mogą być
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przekraczane, aby uzyskać
dostęp do podjazdu. Ważne
jest, aby pamiętać, że parking
nie należy do szkoły, a my
jesteśmy tylko w stanie z
niego korzystać za zgodą
parafii. Mają prawo do
wycofania zgody w dowolnym
momencie. Dostęp na terenie
szkoły jest ograniczony na
początku i na końcu dnia,
dzięki
czemu
możemy
zapewnić
bezpieczeństwo.
Proszę
nie
próbować
wprowadzić
w
czasach
wyświetlanych na znakach.
Pan
Pullen
monitoruje
również ruch w tych czasach i
zapobiega
przedostawaniu
ruchu. Proszę mówić do mnie,
jeśli
masz
jakiekolwiek
wątpliwości.
Proszę
nie
przynoszą
zwierzęta
na
terenie szkoły, łącznie z trawą
obszarze poza ogrodzeniem.
Daty w kalendarzu Szkoła
została
wpisana
do
Dziecięcego Cancer Run w
niedzielę 21 maja. Jeśli chcesz
do nas dołączyć, wszyscy
biegacze
muszą
być
zarejestrowane na stronie
internetowej
http://www.neccr.org.uk/eve
nt/childrens-cancer-run2017/ Podczas rejestracji
będziesz mógł dołączyć do
zespołu szkół. Biskup Seamus
dołączy do nas z okazji 80.
urodzin szkoły w czwartek 25
maja. Msza odbędzie się
piknik i wszyscy są mile
widziane do nas dołączyć.
Będziemy
gospodarzem
koncertu urodzinowego w
piątek 26 maja również.
Planujemy kolejny dzień z
Lindisfarne się w sobotę 17
czerwca. W ubiegłym roku
nasz dzień był wspaniały
sukces, więc miejmy nadzieję
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wielu z Was będzie mógł do
nas dołączyć.

Ankieta online Dziękujemy
wszystkim, którzy ukończyli
badanie on-line na temat
sposobów zgłosimy się do
rodziców.
Mamy
teraz
szczegółową wiedzę na temat
tego, co można znaleźć
użyteczne
iw
rezultacie
będziemy się zmieniać naszą
format raportu. podczas
jesiennych
i wiosennych
warunkach następnie raportu
w
semestrze
letnim
zawierającego
krótkie
podsumowanie
osiągnięć
swojego dziecka otrzymasz
krótkie
podsumowanie
postępów. To będzie znacznie
krótszy niż poprzednio, jak
zasugerowano
w
swojej
opinii.
Będziemy
nadal
oferować 'wieczory jesienią i
latem, jak i dla rodziców
rodziców
popołudnie
w
semestrze wiosennym. Media
społecznościowe W szkole
jesteśmy
chętni
do
korzystania
z
mediów
społecznych do Państwa na
bieżąco z wydarzeniami i
obejmujemy
nowoczesne
technologie. Należy pamiętać
jednak, że w przypadku
korzystania
z
mediów
społecznych, nie odnoszą się
do
szkoły
lub
członka
personelu bez zezwolenia.
Jeśli
masz
wątpliwości
prosimy
o
kontakt
telefoniczny mnie do ich
omówienia. piątek Liturgies
Personel
Sprawdziliśmy
zbiorowy kult w szkole iw
rezultacie mamy regulować
nasze
piątkowe
liturgii.
Rodzice są zaproszeni do
przyłączenia się do nas w
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każdy piątek po południu 2,45
do
pokojowego
i
modlitewnym zgromadzeniu.
Certyfikaty
etc
będą
rozdawane podczas naszych
zespołów poniedziałek rano, a
rodzice
Serdecznie
zapraszamy do przyłączenia
się do nich też. I w końcu….
Jeśli nie dostarczyły jeszcze
pani Ludford z adresu e-mail,
zrób
tak,
staramy
się
zmniejszyć papierowe kopie
listów itp Należy pamiętać, że
aplikacja
szkoły
zawiera
informacje ważne dla rodzin i
jest łatwe do pobrania.

Spis zalecanych lektur
EYFS: Funnybones Allen
Ahlberg
KS1: Legenda Spud Murphy
Eoin Colfer
KS2: Pani Cockle'sCat
Philippa Pearce
Dorośli: Chłopiec z latawcem
Khaled Hosseini
Daty w kalendarzu Szkoła
Fotograf 09 lutego
W piątek po południu liturgie:
10 lutego Kandinsky
17 lutego Seurat
03 marca Goldsworthy
10 marca Rousseau
17 marca Mondrian
24 marca Constable
31 marca Picasso
Weekend Mass Times 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

Modlitwa za styczeń w Roku
Oscar Romero:
Modlimy się za bł Oscar
Romero Pan Jezus,
Błogosławiony sługa twój
Oscar Romero żył jego życie
jako wzór miłości i wierze i
umarł przy ołtarzu
odprawiania Mszy św.
Modlimy się, że Kościół
rozpozna go jako świętego.
Pomóż nam podążać za jego
przykładem miłości do
ubogich i uciskanych.
Pamiętajmy o jego przesłanie
pokoju i pojednania,
sprawiedliwości i
miłosierdzia. Daj nam odwagę
wypowiadać się przeciwko
niesprawiedliwości, wszędzie
tam, gdzie widzimy go w
świecie. Prosimy Cię o to w
swoim imieniu, Panie. Amen
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