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Gratulacje!
Z przyjemnością informuję, że
Samuel
Alexander
Elder
urodził się 15 maja; mama i
dziecko mają się dobrze. Palce
skrzyżowały się, że pani Elder
będzie mogła wpaść do szkoły
z małym Samem, aby dzieci
mogły się z nim wkrótce
spotkać.
Personel
Z przyjemnością informuję, że
pan James Quinn dołączy do
grona pedagogicznego we
wrześniu. Pan Quinn jest
czcicielem w kościele św.
Beda i jest znajomą twarzą w
parafii św. Jana XXIII. Jego
nominacja jest zgodna ze
wzrostem liczby szkół, dlatego
nie możemy się już doczekać,
aby go mieć na pokładzie!
Co się stało?
Pod koniec zeszłego roku
niektóre z naszych dzieci
pracowały
z
lokalnym
rzeźbiarzem przy projekcie
Stephenson Art Project, a
wynikowa
dekorowana
wanna z węglem jest teraz
prezentowana w Houghton
Health
Center.
To
niesamowite, więc pop, aby
zobaczyć, jeśli masz szansę!
Dziękuję Jonny Luke i Grace
Wood,
którzy
byli
wspaniałymi ambasadorami
naszej szkoły na dorocznej
Mszy
Dobrego
Pasterza.
Dzieci przedstawiły biskupowi
Seamusowi czek na 500
funtów
za
opiekę
St
Cuthbert's Care, która została
podniesiona
podczas
Wielkiego
Postu.
Dobra
robota.
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Zespół pielęgniarski odwiedził
nas wcześniej w miesiącu na
Roadshow Zdrowia. Dzielili
się zasobami i pomysłami na
temat zdrowego stylu życia i
profilaktyki chorób. Wszyscy
mieli
bardzo
pouczający
dzień.
KS1 czerpali radość ze
zdobywania
wiedzy
o
superbohaterach i rozpoczęli
projekt
od
przebrania.
Czekamy na odwiedziny przez
prawdziwych
superbohaterów w ciągu
najbliższych kilku tygodni.
Rok 3 i czwarty byli
odwiedzani przez studentów z
Sunderland University, którzy
uczyli ich o szkolnictwie
wyższym w serii warsztatów.
Oprócz sadzenia warzyw w
naszym ogrodzie, dzieci z EYFS
znalazły czas na świętowanie
królewskiego
wesela.
Odwiedzili także Farmę Hall
Hill.
The Tall Ships przybywają do
Sunderland w lipcu, a nasze
dzieci z Y5 będą w St Peter's
Wharf, aby zaśpiewać na
ceremonii
otwarcia.
W
międzyczasie, wracając do
szkoły, reszta z nas będzie
transmitować
na
żywo
wykonanie trzech piosenek w
nadziei,
że
szkoły
w
Sunderland razem mogą
ustanowić nowy światowy
rekord masowego śpiewu.
Przygotowując się do imprez
Tall Ships, odbyliśmy szereg
warsztatów w szkole, a
niektóre z naszych dzieci
mogą teraz korzystać z
semaforów!

PSCO Fothergill odwiedził
szkołę wraz ze swoim kolegą z
policji w Northumbrii, aby
porozmawiać z dziećmi na
temat
bycia
dobrymi
obywatelami
i
unikania
zachowań antyspołecznych.
Poinformowała, że nasze
dzieci były wzorowe!
Dziękuję wszystkim, którzy
odwiedzili naszą wystawę
sztuki i zakupili dzieła sztuki.
Zebrane pieniądze zostaną
wykorzystane
na
dofinansowanie
wydarzeń
końca roku.
Y6 odwiedził Uniwersytet
Northumbria i z dumą
ogłaszam, że wszyscy oni
ukończyli
szkołę
jako
"uczniowie-uczniowie". Teraz
wiedzą już trochę więcej o
życiu uniwersyteckim i mają
wysokie aspiracje do tego, co
mogą osiągnąć, gdy opuszczą
szkołę. Firma Y6 odwiedziła
również
"Prace
bezpieczeństwa"
i
ma
dodatkową wiedzę o tym, jak
zachować
bezpieczeństwo.
Odwiedzają
także
Tees
Barrage,
aby
zobaczyć
działanie
niesamowitego
mostu "Infinity".
SATs
Dobra robota dla wszystkich
naszych dzieci z Y6 i Y2, które
niedawno ukończyły swoje
oceny SAT. Testy są trudne i
jesteśmy tak dumni, że nasze
dzieci
próbowały
ich
najtrudniej.
Specjalne
podziękowania należą się
pani Lamond, pani Elder, pani
Cresswell, pani Fraser, pani
Edwards, pani Christie, pani
Richardson, pani Merrington i
pani Swales za przygotowanie
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dzieci i pani Ludford, panny
Green i pani Maher, która
przygotowała śniadanie na 6
Tydzień SATs.
GDPR
Jestem pewien, że znasz
nowe przepisy dotyczące
ochrony danych, które weszły
w życie 25 maja. Informacje
na
temat
ochrony
prywatności są dostępne na
naszej stronie internetowej.
Jeśli chcesz uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze
mną w szkole.
Sportowy sukces
Dobra robota dla drużyny
naszych dziewcząt, która
miała dwa remisy i wygrała w
ostatnim turnieju. Zostaliśmy
obsadzeni na posterunku, aby
przejść do następnej rundy,
ale wszystkie dziewczyny
grały dobrze i miały świetną
etykę zespołową. Szczególne
gratulacje należą się Saffron
Aitchson i Isla McMonigle,
naszym
strzelcom
bramkowym. Jeszcze raz
dziękuję panu Taylorowi za
coaching naszych drużyn
piłkarskich.
Gratulacje
dla
Theo
Economides, który otrzymał
niebieski pas w Kick Boxing.
Theo
również
niedawno
zaczął konkurować i życzymy
mu
wielu
sukcesów.
Podążając w ślady Theo, gra
Spencer
Scrimger,
który
wykazuje się również dużą
siłą
w
Kick
Boxing.
Powodzenia Spencer!
Dobra robota dla Ethana
Connelly'ego, który dołączył
do
akademii
piłkarskiej
Foundation of Light. Dobrze
zrobione Ethan i trzymaj się
tego snu!
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Dobra robota dla
którzy dołączyli
zbiórki pieniędzy
sportową. Czek
został wysłany
charytatywne.

wszystkich,
do naszej
na pomoc
na 300 £
na cele

Matilda Champion School
Jak wiecie, nasza szkoła
odniosła sukces, otrzymując
status Matilda Champion
School od Royal Shakespeare
Company i Miss Askew, pani
Cresswell i pani Fraser
ukończyli dwa dni szkolenia w
RSC. Nasze dzieci z Y4 i Y5
widziały występ Matyldy w
Sunderland Empire, a Y5
rozpoczęło współpracę z
producentami i dyrektorami
artystycznymi z RSC w ramach
przygotowań do występu
Matilda: The Musical. Więcej
szczegółów wkrótce.
Race For Life
W piątek 25 maja nasze dzieci
i wielu dorosłych
przeprowadziło wyścig o
życie, aby zebrać pieniądze na
badania nad rakiem na cześć
Senory Perez, naszej
hiszpańskiej nauczycielki,
która jest obecnie w remisji.
Impreza była dobrze
obsługiwana, a my damy
aktualizację kwoty
podniesionej w następnym
biuletynie.
Ministerstwo
Gratulacje dla naszych dzieci z
Y4, które w tym miesiącu
świętowały swoją pierwszą
Komunię świętą. Jesteśmy z
was bardzo dumni i cieszymy
się, że ty i twoje rodziny
zrobiliście ten ekscytujący
krok. Będziemy się modlić,
abyś kontynuował swoją
wiarę. Dziękuję pani Fish,
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pannie Addison i pani Kebell,
która pomogła wam w szkole
oraz pani Valente i pani
Jessop, katechetom parafii.
Dziękujemy wielu osobom,
które dołączyły do nas w
naszej corocznej procesji
majowej. Mimo deszczu
mieliśmy wspaniałą
uroczystość na cześć patrona
naszej szkoły.
W tym miesiącu Y2 odbyło
wspaniałe rekolekcje,
prowadzone przez Hannah.
Nasze dzieci z Y6 również
odbędą rekolekcje w
przyszłym miesiącu i będą
uczestniczyć w Diecezjalnym
Festiwalu Podstawowym
razem z ich rówieśnikami z
innych szkół. Dzieci z Y5
zatrzymają się na noc w
Emmaus Village na coroczne
rekolekcje.
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.

Rodzice i małe dzieci
Mamy nadzieję, że od
września otworzymy Grupę
Rodziców i Maluchów. Jeśli są
Państwo zainteresowani
pomocą w tym zakresie,
proszę porozmawiać z panią
ReillyO'Donnell.
I w końcu….
Dziękuję pani Richardson,
pani Moore i pani
Merrington, która prowadzi
nasz Klub Cookery. Aby
uzyskać doskonałe pomysły
na promowanie zdrowego
odżywiania w domu,
odwiedź:
www.childrensfoodtrust.org.
uk/lets-get-cooking-at-home
Terminy na Twój dziennik:
Liturgie:
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:
13 lipca Raporty
16/17 lipca Wieczory dla
rodziców
19 lipca Msza szkolna
TBC Matilda: The Musical
rekomendowane lektury
Aby dowiedzieć się, jak
zachęcić dziecko do lektury,
odwiedź stronę
http://wordsforlife.literacytr
ust.org.uk/
EYFS: (do czytania na głos
przez dorosłego!)
Matilda
Roald Dahl
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KS1: (do czytania na głos
przez dorosłego!)
Matilda
Roald Dahl
KS2: Matilda
Roald Dahl
Dorośli: (do czytania na głos
młodszym dzieciom!)
Matilda
Roald Dahl
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.

