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Do widzenia i powodzenia!
O tej porze roku zawsze
smutno nam jest pożegnać się
z sześcioletnim uczniem.
Dzieci
są
wspaniałymi
członkami naszej szkolnej
społeczności i chętnie dzielą
się swoimi talentami w
szkole. Jesteśmy dumni z
ludzi, którym się stali i
życzymy im powodzenia w St
Robert's.
Niech Bóg błogosławi was
wszystkich, rok 6. Nie
zapomnijcie
pozostać
w
kontakcie!
Personel
Żegnamy się także z panią
Swales,
która
niedawno
postanowiła otworzyć nowy
rozdział w swoim życiu i
opuści nas pod koniec
semestru.
Obecnie
rekrutujemy stałego członka
personelu, który ją zastąpi.
We wrześniu Miss Al Saffar
podejmie lekcje Himida do
czasu ustanowienia stałego
mandatu, a pani Maher
będzie nadal nadzorować
przemianę.
Hannah, koordynator ds.
Dzieci, również przenosi się
na nowe pastwiska w Japonii.
Obecnie
omawiamy
możliwość
zastąpienia
Hannah parafią i szkołami
partnerskimi.さ よ う な ら
と 幸運 Hannah!
Co się stało?
Y6 rywalizował w corocznym
konkursie lekkoatletycznym z
naszymi
partnerskimi
szkołami podstawowymi i
triumfował! Dobrze zrobione!
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Rok 6!
Nasze dzieci z recepcji
spotkały
się
także
z
przyjaciółmi z miejscowych
szkół katolickich i spotkały się
z kolejnym piknikiem misiów.
Dziękuję panu Fisherowi i
studentom ze St Robert's za
wsparcie wszystkich naszych
spotkań.
Dziękujemy wszystkim, którzy
dołączyli do nas na coroczną
wizytę w Lindisfarne. Ponad
140 pielgrzymów odbyło tę
podróż, a wszyscy przeżyli
kolejny fantastyczny dzień.
Zapisz datę na następny rok SOBOTA 22 CZERWCA 2019
W dniach 3 i 4 odbyła się
fantastyczna wycieczka do
Centrum Życia na dzień
poszukiwań
naukowych.
Dowiedzieli
się
o
elektryczności,
budowie
mostów i mechanizmach
mechanicznych. Niektóre z
dzieci powiedziały: "To był
najlepszy dzień!"
Dzień sportu był kolejnym
dniem
skąpanym
w
promieniach słońca. Duchy
były wysokie i dużo zabawy
było przez wszystkich. Dobra
robota dla wszystkich naszych
sportowców - szczególnie
tych, którzy brali udział w
naszych
wyścigach
dla
dorosłych
i
dziękuję
wszystkim
naszym
zwolennikom.
Ponieważ mieliśmy tak piękną
pogodę, wspaniale było gościć
naszą rodzinną noc na

zewnątrz. Pan DJ Man kazał
wszystkim tańczyć i panowała
wspaniała atmosfera. Twoja
obecność
na
tych
wydarzeniach jest bardzo
doceniana.
NSPCC
zorganizował
warsztaty na rok 5 i rok 6,
zachęcając
ich
do
podejmowania
mądrych
decyzji
i
zachowania
bezpieczeństwa.
Dzieci
otrzymały również jasny
komunikat, że gdy coś się
martwi, zawsze MÓWIĄ.
Wszystkie klasy miały okazję
zapoznać się z wyścigami Tall
Ships Races, a także wiele
eksperymentów pływających i
tonących!
Łódki
zostały
zaprojektowane, a historia
Jack Crawford, lokalnego
żeglarza,
została
przestudiowana. Rok 5 był
uprzywilejowany, aby zostać
zaproszonym na śpiew w St
Peter's Wharf na otwarcie
wizyty Tall Ships, a także
wykonując szanty morskie dla
tłumów, dołączyli do próby
"Big Sing". To zostało
przekazane na żywo do
szkoły, gdzie reszta dzieci
przyłączyła się i przyczyniła
się do próby rekordu świata.
W roku 3 i 4 odbyło się kilka
spacerów w okolicy, aby
dowiedzieć się o historii
Shiney Row i Penshaw. Pani
Kennedy
była
naszym
ekspertem!
Wszystkie dzieci wzięły udział
w
konkursie
"Bitwa
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zespołów",
w
którym
odniosły ogromny sukces.
Dobra robota do zwycięskiego
domu, James, który obejrzy
film jako nagrodę.
SATs
Po raz kolejny jesteśmy
podekscytowani, że dzieci,
które zasiadły w swoich SAT,
odniosły sukces w wyniku
ciężkiej pracy. Dobra robota
dla wszystkich naszych dzieci i
dziękuję pani Swales oraz
pracownikom za wspieranie
dzieci.
Sportowy sukces
Gratulacje dla wielu dzieci,
które miały wspaniały sezon ze
swoimi drużynami piłkarskimi.
Powodzenia dla George'a
Taylora w jego procesie z
Hartlepool
United.
Powodzenia także dla Ethana
Connelly'ego
i
Jakoba
Routledgea, którzy testowali
drużynę
w
dystrykcie
piłkarskim.
Dobra
robota
dla
Isli
McMonigle, która została
wybrana
do
drużyny
piłkarskiej County Durham
Girls; co za osiągnięcie!
Dobra robota również dla
naszego poprzedniego ucznia,
Jordana
Pickforda,
który
reprezentował Anglię podczas
Mistrzostw
Świata.
Grał
wspaniale i jesteśmy tak
dumni, że rozpoczął swoją
piłkarską podróż tutaj w naszej
szkolnej drużynie. Co za
niesamowity wzór dla naszych
obecnych uczniów.
Alex Gordon gra teraz w golfa
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odkąd skończył 4 lata. Po
sukcesach na lokalnych i
powiatowych
turniejach
golfowych,
ostatnio
miał
udaną próbę, by zostać
członkiem Under 14 Durham
County Well done Alex!
Dobra robota dla Jamie, Niny i
Alice Parlett i Megan Goodings
za sponsorowane fundusze na
pływanie w ramach programu
Autism Outreach. Szczególne
gratulacje dla Jamie, który
może teraz pływać 1000
metrów. Niesamowite!
EYFS cieszą się życiem na
dworze, a ich rośliny kwitną
pomimo suchej pogody. Ich
plony ziemniaków są już
prawie gotowe, więc wszyscy
czekamy na domowe zacieru.
Oni również hodowali motyle z
małych gąsienic i byli tak
podekscytowani, że uwolnili je
w ogrodzie.
Ostatnie kilka dni skupiło się
na występie Matyldy w piątym
roku. To był niesamowity
projekt, w którym dzieci
pracowały bezpośrednio z
Królewską
Kompanią
Szekspirowską, aby rozwijać
swoje umiejętności w zakresie
wydajności. Produkcja jest
niesamowita,
więc
powodzenia naszej obsadzie
do ostatecznych występów.
Bardzo dziękuję pracownikom
szkoły za wspieranie dzieci,
aby to zrobiły, i pani Reid za
tworzenie
rekwizytów.
Specjalne
podziękowania
należą się Pani Ansew, która
była
tak
cudowna
w
zach
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ęcaniu dzieci do świecenia.
Zbieranie funduszy
Dziękujemy za hojność we
wszystkich naszych ostatnich
wydarzeniach związanych z
gromadzeniem funduszy. 3
827.60 £ zostało wysłane do
Race for Life. To jest
niesamowite i jesteśmy bardzo
wdzięczni za twoje wsparcie.
W trakcie sportowego dnia
EYFS podniesiono 280 £, które
zostaną wykorzystane na
zakup środków na ich ogród.
Jesteśmy szczególnie dumni z
niedawnej
loterii
zorganizowanej przez naszych
rodziców. 1 295,21 £ zostało
podniesione, a 1200 £ z tego
zostanie
wysłane
do
Pogotowia Lotniczego ku
pamięci Chrisa Economidesa;
bardzo odpowiedni hołd dla
niego.
Pozostała część tej kwoty w
wysokości 725,21 £ zostanie
wykorzystana w szkole na
wsparcie wizyt itp., A wraz z
433,80 £ ze sprzedaży
obrazów dla dzieci, zostanie
wyceniona przez Barclays
Bank. Dziękuję pani Domenech
za
zorganizowanie
tego
ponownie
u
swojego
pracodawcy.
Myśli na przyszły rok
Kupując sprzęt na przyszły rok,
nie czuj się zmuszony do
zakupu drogich modnych
przedmiotów, w szczególności
torebek, piórników itp. Te
rzeczy mogą łatwo zostać
uszkodzone lub zgubione w

szkole, a zatem podstawowe
przedmioty są więcej niż
wystarczające.
Upewnij się, że Twoje dziecko
ma butelkę z wodą, ponieważ
zachęcamy dzieci do picia
wody przez cały dzień. NIE
wysyłaj wody smakowej ani
soku, ponieważ narusza to
wytyczne dotyczące zdrowia.
Czy
mogę
również
przypomnieć, że biżuteria nie
jest dozwolona w szkole? Jeśli
Twoje dziecko ma przekłute
uszy, zostanie poproszone o
usunięcie
kolczyków
ze
względów bezpieczeństwa.
Wszystkie dzieci wymagają
szkolnego
zestawu
PE,
dostępnego
u
naszego
jednolitego
dostawcy.
Wymagane
są
również
pajacyki.
Prosimy nie zabierać zwierząt
domowych na teren szkoły.
Dziękuję Ci.
I w końcu….
Dziękuję za liczne prezenty i
życzenia, jakie otrzymaliśmy w
szkole;
twoje
myśli
są
wdzięcznie przyjmowane.
Terminy na Twój dziennik:
Liturgie:
19 lipca Msza szkolna
20 lipca Caravaggio
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Dlaczego
nie
spróbować
ukończyć
tegorocznego
letniego wyzwania czytania i
dołączyć do swojego dziecka
podczas
czytania
sześciu
książek w czasie letnich
wakacji?
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, w
tym Roku Maryi
Pokój, och łagodny pokój,
Bądź naszą stałą nadzieją.
Królowa Pokoju przyjmuje
naszą chwałę;
Od
wszystkich
niebezpieczeństw chroni nas
wszystkich;
w naszych kłopotach bądź z
nami.
Królowa pokoju wysłuchaj
modlitwy waszych dzieci.
Amen.

rekomendowane lektury
Aby dowiedzieć się, jak
zachęcić dziecko do lektury,
odwiedź
stronę
http://wordsforlife.literacytrus
t.org.uk/
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