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Emocjonującym Miesiąc
Listopad okazał się być bardzo
zajęty z wielu naszych klas
biorących udział w kilku
ciekawych projektów.
Msza
święta
Wszystkich
Świętych, ale nas na dobry
początek. Jesteśmy bardzo
wdzięczni ks Mark za ciągłe
wsparcie.
Mimo
bardzo
dużego ruchu na wszystkich
czterech kościołów i szkół w
parafii on nadal oferuje mszę
dla
nas.
Będzie
to
kontynuowane
w
całej
pojawieniem się następująco:
Pon 05 grudnia 08:30 w szkole
Pon 12 grudnia 08:30 w szkole
Pon 19 grudnia 09:30 w
kościele
Podczas pierwszego tygodnia
w listopadzie Nasz rok 5 mieli
wyjątkową
okazję
do
podróżowania do Londynu i
zwiedzić
Parlament.
Dla
niektórych dzieci była to
pierwsza
okazja,
aby
podróżować pociągiem, więc
start 6 rano został szybko
zapomniany wszystkie emocje!
Po śniadaniu w pociągu,
podróżowaliśmy z Kings Cross
do Westminsteru na spacer
biorąc w Pałacu Buckingham,
Albert Memorial, St James
'Park, The Mall oraz Cabinet
War
Rooms
wcześniej
pojawiały na Downing Street,
gdzie mieliśmy okazję zapukać
drzwi Number 10 i oglądać
wchodzących i wychodzących z
urzędu pierwszy lord skarbu
oraz siedzibą kanclerza skarbu.
Słyszeliśmy o rywalizacji z
Larry i Palmerston, koty
Downing
Street,
przed
kontynuowaniem nasz spacer,
aby zobaczyć London Eye,
Westminster
Abbey
i
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Parliament Square. Obiad był
cieszył się w Westminster
Bridge przed punktem naszej
podróży, odwiedzając Pałac
Westminsterski.
Nasza
wycieczka
wliczone
Westminster
Hall,
gdzie
szliśmy śladami gigantów tym
monarchów od Henryka VIII
roku, Nelson Mandela i
prezydentem
Obamą.
Siedzieliśmy na debaty w obu
izb: Izby Gmin skupiły się na
wpływie Brexit na brytyjskiego
biznesu
i
Izba
Lordów
debatowali, co stanie się w
zakresie finansowania badań,
po Wielkiej Brytanii opuszcza
Europę. Po zwiedzeniu resztę
Pałacu
jesteśmy
bardzo
zadowoleni z nauki o tym, jak
przepisy są wykonane przed
podjęciem udział w sesji pytań
i odpowiedzi z Brigid Phillipson
MP.
Entuzjazmem
i
wyczerpany, pojechaliśmy z
powrotem do Kings Cross na
pizzę i szybki przystanek w
platformie 9 ¾. Na szczęście,
Hogwart Express nie ukradłem
żadnego z naszych uczniów są
wszyscy wrócili do północy na
wschód wzbudzonej przez
naszą przygodę. Grateful
podziękowania kieruję do pani
Richardson, Miss Christie, pani
Maher, pani Ludford i Hannah
za towarzyszenie dzieciom.
Miesiąc
kontynuował
przesłuchanie
do
chóru
szkolnego. Ucieszyłem się
zgłosić, że to był udany, a
dzieci będą występując w
Teatrze Imperium w niedzielę
5 lutego. (Szczegóły bilety
zostaną wysłane wkrótce.)
Chór występował także na
załączenie światła Bożego
Narodzenia w Sunderland i
były
tak
skuteczne,

otrzymaliśmy wiele zaproszeń
do innych wydarzeń.
W dniu 11 listopada Rada
szkoły dołączył do innych
członków
społeczności
Penshaw i Shiney Row dla
rocznego żałobnej. Dzieci
czułem się bardzo dumny do
reprezentowania szkoły i to
było piękne towarzyszyć kilku
członków parafii o tej ważnej i
poruszającej służby w kościele
metodystów
następnie
grobowiec.
Wszystkie klasy cieszył science
tygodniu, kiedy wszyscy nasi
Einstein eksperymentował i
przetestowano szereg teorii.
Wydarzeniem tygodnia był
nasz quiz, który został wygrany
przez Team Darwin. Brawa dla
Callum
Fraser,
Megan
Goodings, Martha Templeton,
Oscar Hancil Rowan Jardine,
Aidan Curran i Ella Routledge i
dziękuję pani młoda na
zabawy tygodnia.
Święto Chrystusa Króla, znany
również
jako
Młodzież
niedzielę została odprawiona
w kościele. Hannah i kilku
naszych uczniów podzielili się
swoimi przemyśleniami na
temat Roku Miłosierdzia i dał
się karty z prośbą do parafian
o modlitwę za naszych dzieci
odbiorczych.
Dziękujemy
wszystkim, którzy nas dołączył.
Dnia Młodzieży niedziela bp
Seamus prosi nas, aby zebrać
pieniądze
dla
Zespołu
Diecezjalnego Duszpasterstwa
Młodzieży. Wszystkie zyski z
rzutów karnych otrzyma na
ten cel, więc należy pamiętać,
aby przywrócić sponsorską
pieniądze.
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Szczepienia przeciwko grypie
odbyła, a dzieci były wspaniałe
i pozostał spokojny przez cały!
Szesnaście
utalentowanych
artystów wygrała konkurs na
plakat i ekscytujące nagrodą
było spotkanie medalista
olimpijski Amy Tinkler. Dzieci
miały okazję obejrzeć jej
rutynowe następnie wziął
udział w sesji pytań i
odpowiedzi. Amy mówiła o
poświęceniu i wytrwałości
niezbędnych do jej sukcesu,
potężny wiadomości dla życia.
Brawa dla macie TelfordPeake, Libby Johnson, Jerome
Bramley Jake Ward. Louis
Jordison-Cleasby,
Jessica
Laybourne Scarlett Strzyżenie,
Maggie
Cockburn,
Isla
McMonigle, Isobel Smith, Ella
Routledge, Molly Smith, Evie
Emerson, Zac Tait, Mya-Mae
Leighton-Allan i Lily Jessop.
Zawsze cieszymy się dzieciom
w potrzebie dzień i ten rok nie
był wyjątkiem, choć przyłączył
się na gromadzeniu środków w
ciągu dwóch dni z powodu
czasowego
zamknięcia
Foundation naszej scenie.
Brawa dla wszystkich, którzy
klejony, £ 341,50 została
podniesiona.
Koniec miesiąca przyniósł
roczną podróż mieszkalnej rok
6 Derwent Hill. Jak idziemy do
prasy, dzieci mają wspaniały
czas. Sucha pogoda zapewniła
wspaniałe widoki i dzieci
wspiął góry, canoed, wąwóz,
chodził, orienteered, piknik w
śniegu,
wykonane
dens,
zbudowane
ogniska,
wykonane mosty dla krów,
posadzonych drzew, w nocy
chodził i oczywiście podbił
potężny "huśtawka śmierć".
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Jak zawsze, dzieci były
wspaniałymi ambasadorami
naszej szkole i niesamowite
wspomnienia
zostały
wykonane dzięki wsparciu z
panią, pani Duncan Starszego i
pani Maher. Czekamy na
dalsze wieści o ich powrocie.
Ourschoolsapp
Wielu z was pobrało naszą
aplikację szkolnego, który jest
dostępny od smartfonów i
tabletów oraz komputerów.
Używamy
aplikację
aby
wszyscy byli na bieżąco z tym,
co się dzieje w szkole. Proszę
mówić do pani Ludford, jeśli
chcesz pomóc uzyskać do
niego dostęp, kiedy coraz
częściej
próbuje
stać
elektronicznego w naszej
komunikacji.
Superstars
Brawa dla Francesca Allen na
niedawnym sukcesie w niej
egzamin
fortepianu
i
powodzenia dla wszystkich
naszych
utalentowanych
muzyków,
którzy
przygotowują
się
do
egzaminów.
Biżuteria
Proszę nie posyłać dziecka do
szkoły nosi kolczyki. Szereg
zdarzeń miały miejsce w
którym dzieci zostało rannych
z powodu kolczyków złapanym
w
ubrania
itp
mam
poinformował,
że
jest
konieczne,
aby
utrzymać
kolczyki w ciągu 6 tygodni po
tym, jak zostały przebite, więc
jeśli planujesz mając uszy
twojego dziecka przebite
należy to zrobić na początku
wakacji tak, że nie trzeba być
noszone w czasie szkolnym.
Pracownicy są w stanie pomóc
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dzieciom z czyszczeniem lub
usunięcie kolczyki.

Kosz zestawu Sports
Pani Forster, jeden z naszych
przełożonych porze lunchu, i
jej
rodzina
wspiera
charytatywną Coco, którzy
pracują,
aby
zapewnić
doświadczeń edukacyjnych dla
dzieci w Afryce Wschodniej.
Rodzina zebrać paski i buty do
piłki nożnej mają być wysłane
do Afryki i wdzięcznością
przyjąć wszystkie datki. Aby
uzyskać więcej informacji,
prosimy
odwiedzić
www.coco.org.uk
I w końcu….
Wszyscy czekamy na koniec
wydarzeń określony. Bilety na
Jasełka EYFS zostanie odesłany
do domu z dziećmi i muszą
zostać
przedstawione
w
drzwiach. Brak biletów są
niezbędne do gry EYFS jednak.
Daty w kalendarzu:
07 grudzień 3,15 Craft Fair
10 grudnia 9am
Ogrodnictwo rano
12 grudnia 08:30
Msza w szkole
13 grudnia godzina czternasta
KS1 Narodzenia
14 grudnia
Dzień Bożego Narodzenia
Jumper
14 grudnia 10h
KS1 Narodzenia
! 04 grudnia Boże Narodzenie
obiad
15 grudnia godzina czternasta
EYFS Narodzenia
16 grudnia 10h
EYFS Narodzenia
16 grudnia Y5 i Y6 stroną
19 grudnia 9,30

Msza w kościele
19 grudnia KS1 stroną
20 grudnia Y3 i Y4 stroną
21 grudnia godzina trzynasta
EYFS stroną
22 grudnia 9,30
Carol usługi w kościele
Spis zalecanych lektur
EYFS: Snowman
Raymond Briggs
KS1: Clarice Bean, to ja
Lauren Child
KS2: Owce Pig
Dick King-Smith
Dorośli: Windows on
World
Frédéric Beigbeder

the

Weekend Mass Times
Matki Bożej Królowej Pokoju
Kościoła
Niedziela: 10h
Matka Boska Niepokalana
Kościół
Niedziela: 11 rano, godzina
osiemnasta
Kościół św Bede za
Sobota: godzina siedemnasta
Niedziela: 08:30
St John Boste Kościół
Niedziela: 09:30
Modlitwa o Adwencie
W tym Adwentu oczekiwania
wyciągnąć nas razem w
jedności,
że nasza chwała i uwielbienie
Może echo w tych ścianach
a także za pośrednictwem
naszego życia.
W tym Adwentu oczekiwania
wciągają nas razem w misji,
że nadzieja zasięgu
może być piosenka śpiewamy,
a melodia naszego życia.
W tym Adwentu oczekiwania
wyciągnąć nas razem w
służbie, że ścieżka kierujemy
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może doprowadzić nas od
stabilny
do przebłysk wieczności.
Amen

