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Wiosna jest prawie tutaj!
Gdy dni stają się dłuższe, że
jest piękny, aby zobaczyć nasz
nowy budynek w całej
okazałości. Pole szkoły, który
był z akcji tak długo, teraz
zaczynają być wykorzystywane
i nasze myśli są teraz, w jaki
sposób możemy poprawić
nasze inne obszary odkryte.
Mając to na uwadze, mamy
kolejny
ogrodnictwo
zaplanowaną na sobotę 8
kwietnia od 10 am- 11.30
rano. Po wielkim sukcesie
naszej ostatniej sesji mamy
nadzieję
uporządkować
wszystko i myśleć o sadzenie
kwiatów
itp
Darowizny
krzewów i roślin przyjmujemy
chętnie i wszelkie chętnych
ogrodników, którzy dołączą do
nas
na
rano
zostaną
nagrodzone kanapki boczek.
Proszę zabrać ze sobą narzędzi
ogrodniczych.

Brawo także dla naszych
dzieci,
które
rok
1
reprezentowanych szkołę na
festiwalu tańca, także w St
Roberta Były wspaniałe

Zajęcia sportowe
Drużyna piłki nożnej szkoły
były
bardzo
udane
w
Washington
5-a-side
mistrzostwach niedawno. Ich
pozycja
wygranej
zakwalifikował
je
do
regionalnych finałów, ale
niestety,
mimo
usilnych
starań, my nie wrócimy jako
zwycięzcy. Jesteśmy bardzo
wdzięczni panu Taylorowi za
zarządzanie zespołem, z jego
stanie zastępca dyrektora
Jenny!

liturgie
Mamy nadzieję, że cieszył się
możliwość przyłączenia się do
nas na piątkowe popołudnia
dla
naszych
liturgiach.
Personel i prezesi spędziłem
trochę czasu poświęcone
sposobom,
w
którym
świętujemy naszą wiarę i
postanowił oddzielić kult od
innych
uroczystościach
szkolnych. W ten sposób
możemy stworzyć atmosferę
szacunku. Proszę również
dołączyć
do nas
przez
większość poniedziałek rano
dla
zespołów,
gdy
przedstawiamy certyfikaty i
świętować sukces.

Brawa dla naszych rok 3 dzieci,
które wzięły udział w festiwalu
omijając przy St Roberta.
Nauczyli niesamowite sztuczki
i potrafi tańczyć podczas
przeskakiwania! Niesamowite!

Szkoła jest zarejestrowana na
północnym
wschodzie
Dziecięcego Cancer Run w
niedzielę 21 maja. Jeśli
chciałbyś dołączyć do zespołu
należy zarejestrować się na
stronie
http://www.neccr.org.uk/even
t/childrens-cancer-run-2017/
Trzeba
otrzymał
list
przedstawiający jak dołączyć
do zespołu szkół, w razie nie
należy mówić do pani Ludford
w szczegóły nie są jasne na
stronie. Aby przygotować się
do biegu, niektóre z naszych
starszych
dzieci
zaczęły
uruchomiony
Klub
więc
możemy mieć kolejną Mo
Farrah pośród nas!

Dołączyła do nas w szkole o
ponad Dance, organizacji,
które promują kult poprzez
taniec. Nasze dzieci były w

dużym stopniu inspirowane i
wykorzysta to, czego nauczyli
się w planowaniu naszych
liturgiach.
Będziemy
wprowadzające
medytację wszystkich klasach
wkrótce. Jest to praktyka już
poszedł w innych szkołach
parafialnych i to daje uczniom
szansę na odpoczynek i
refleksję w bardzo krótkim
czasie każdego dnia.
Dziękuję Ci
Po raz kolejny dzieci cieszył
Światowy Dzień Książki i
przybył do niesamowitych
strojów.
Dziękujemy
za
nieustające wsparcie dla tych
szczególnych
dni.
Nie
zapomnij, aby utrzymać przy
życiu błąd odczytu, biorąc
udział w naszej Readathon.
Dziękuję pani Askew za
organizację
obu
tych
wydarzeń.
Naszych wczesnych latach
'dzieci
świetnie
się
ze
znalezieniem się o zamki.
Smutne w ciągu roku R wizycie
Lumley Castle, pani Pike został
wprowadzony w zapasach! W
dniu wizyty dzieci przedszkola
miał wspaniały bankiet z
powrotem w szkole, tak fajnie
było przez wszystkie.
Bezpieczeństwo
Po raz kolejny dołączyła
Northumbria Police, który
rozmawiał z dziećmi o
zachowaniu się bezpieczne,
szczególnie w Internecie.
Pozwolę sobie przypomnieć
rodzicom, że jest przydatne
porady o utrzymanie dziecka
bezpieczne w internecie na
stronie
NSPCC
(https://www.nspcc.org.uk/pr
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eventing-abuse/keepingchildren-safe/online-safety/)
Ważne jest, aby pamiętać, że
większość
serwisów
społecznościowych w tym
Instagram, snapchat facebook
ma wymogu, aby wszyscy
członkowie są 13 lub powyżej,
ponieważ nie są uważane za
odpowiednie dla młodszych
dzieci.
Należy pamiętać, że telefony
komórkowe nie są dozwolone
na terenie szkoły. Jeśli dziecko
idzie do domu na własną rękę i
chcesz je mieć telefon
wypełnij formularz wniosku.
Jeśli zgoda zostanie udzielona,
dzieci muszą przekazanie
swoich telefonów, jak tylko
przyjechać i zebrać je w stanie
wyjechać.
Należy nadal mieć na uwadze
bezpieczeństwo na parkingu i
na Station Road. Od parkingu
został ponownie mieliśmy
pewne obawy podniesione o
kierowców.
Proszę
nie
parkować w odwiezienia strefy
lub do tyłu, kiedy dzieci idą
przez parkingu. Jest to droga
przez całą drogę do Station
Road, więc proszę zachęcić
dzieci, aby korzystać z tego w
miarę
możliwości.
Jeśli
zdecydujesz się skorzystać z
parkingu należy przewidzieć
opóźnienia w wyjściu i nie
jeździć
na
trawiastych
obszarów w celu szybkiego
wyjścia. Dziękuję Ci.
Sprawiedliwy handel
Nasz mini-Vinnies zostały
ciężko pracuje, aby promować
produkty
sprawiedliwego
handlu i otworzyły swój
własny sklep Tuck. Małe
smakołyki można kupić w
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piątek rano kosztem 50p. Jest
to
"nie
dla
zysku"
przedsiębiorstwo.
Dziękuję
Margaret Hodgeson od CAFOD
który odwiedził szkołę, aby
poinformować wszystkich o
korzyściach
płynących
z
Fairtrade.
Dobra robota
Nasz rok 5 dzieci połączone z
przyjaciółmi z St Joseph i
szkoły St Bede do debaty
"Nauczyciele nie powinni
oznaczyć książki." Pracownicy
ze wszystkich trzech szkołach
są obecnie prowadzenia badań
działania na najlepszej drodze
do informowania uczniów o
sposobach poprawy ich pracy,
dlatego
było
bardzo
interesujące, aby usłyszeć, co
dzieci myślał o tej sprawie.
Wynik
był
zaskakujący;
większość dzieci powiedział, że
nauczyciele
nie
powinni
oznaczyć książki. Brawa dla
Emma Shorttle Noe godny,
Jerome Bramley, lato ścinania,
Scarlett cięcie i Lily Jessopa do
prezentowania swoich opinii i
do wszystkich dzieci, które
opalanych
pytania
i
komentarze.
Brawo także pani Maher, który
niedawno
został
akredytowany
jako
Lead
rozwoju zawodowego dla
Krajowego
Centrum
Doskonałości w nauczaniu
matematyki.
I w końcu….
Mamy
wiele
planów
zachodzących z okazji naszej
szkoły 80 urodziny.
Jeśli były uczeń lub członek
personelu w szkole nasi
uczniowie
chcieliby
przeprowadzić z tobą wywiad.
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Będziemy A o doustnym
Historia dzień w piątek 24
marca; jeśli byłbyś gotów
odwiedzić klasę mówić o
swoich
doświadczeniach
proszę dać pani Ludford w
wiedzą sekretariacie szkoły.
Jeśli masz jakieś zdjęcia lub
pamiątki ze szkoły, że byłbyś
gotów pozwolić nam pożyczyć,
należy skonsultować się z
pracownikiem.
Obiecujemy
dbać o nich.
Tworzymy odręczną kopię
Ewangelii Świętego Marka i
chcielibyśmy wszyscy rodzice
napisać wiersz. Proszę wpaść
do szkoły, gdy pojawi się na
chwilę.
W czwartek 25 maja bp
Seamus dołączy do nas na
Mszę o 11 rano. Proszę
rozpowszechniać do członków
rodziny, sąsiadów i przyjaciół,
jak wszystko będzie mile
widziane przez społeczność ta
uroczystość.
Po
mszy
będziemy mieli piknik, więc
nie
zapomnij
spakować
kanapki!
Wieczorem 25 maja mamy
nadzieję
mieć
imprezę
rodzinną. Proszę dać mi znać,
jeśli byłbyś chętny do pomocy
przy organizacji tego.
W dniu 26 maja będziemy
gospodarzem koncertu w
szkole i, po raz kolejny,
wszyscy są mile widziani, więc
proszę rozpowszechniać.
Daty w kalendarzu:
17 marca 14:40 Liturgia
Mondrian
20 marca Y1-Y6 otwarte po
południu

24 marca 14:40 Liturgia
Constable
24 marca Oral Historia dni
28 letnia 03 marca rekolekcje
31 marca 14:40 Picasso
Liturgia
07 kwietnia godzina czternasta
ekologiczny pokaz mody
ZAPISZ DATĘ
25 i 26 maja 2017
Uroczystości
szkolne
urodziny

80

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 marzec
(Rok Romero)
Modlimy się za tych, którzy
żyją w ubóstwie.
Kochać Boga
Podczas
Wielkiego
Postu
staramy się iść bez,
dać innym
i zbliżyć się do ciebie przez
modlitwę.
Pomóż nam być jak bł Oscar
Romero
i pokazać naszą miłość do
ciebie, przez miłość pokażemy
ubogim.
Pokaż nam, jak mówić o
sprawiedliwości, jak to zrobił,
aby uczynić świat bardziej
sprawiedliwy miejsce.
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Na
naszej
wielkopostnej
drodze nam pomóc, aby dać z
siebie,
wspieranie ubogich przez
nasze modlitwy i nasze dary
czasu i pieniędzy.
Prosimy Cię o to w swoim
imieniu, Panie.
Amen

