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Witamy spowrotem
Witajcie wracając do szkoły na
jesienną
kadencję:
mam
nadzieję,
że
wszyscy
spędziliście letnią przerwę z
wieloma
możliwościami
spędzenia czasu z rodziną.
Szczególnie serdecznie witamy
wszystkich naszych nowych
dzieci i ich rodziny.
Wraz z rozpoczęciem kadencji
z przyjemnością witamy pana
Quinna w naszym zespole
sztabowym. Pan Quinn będzie
wykładał Caravaggio (klasa 6).
Cieszymy się również, że
panna Al-Saffar będzie uczyć
tego klasy w klasie Himida (rok
5). Życzymy pani Kebell
wszystkiego
najlepszego,
ponieważ wkrótce rozpocznie
urlop
macierzyński.
Z
niecierpliwością czekamy na
wiadomość o narodzinach
dziecka
Kebella
w
październiku, ale do tego
czasu prosimy o zachowanie
ich obu w modlitwie.
Latem zastąpiono płaskie
dachy szkoły. Prace zostały
zakończone, a to oznacza
koniec szeroko zakrojonych
prac budowlanych podjętych
w ciągu ostatnich pięciu lat, w
których
cztery
klasy,
apartament wejściowy (z
poprawionym
bezpieczeństwem na terenie),
drenaż na terenie szkoły,
podmurówka fundamentów,
nowy parking , ukończono
budowę nowych dachów
dwuspadowych i płaskich oraz
dekoracji
do
głównego
korytarza. Mamy nadzieję, że
w
niedalekiej
przyszłości
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zaoferujemy fundusze na
odnowienie naszych toalet dla
uczniów.
Udoskonaliliśmy
także
możliwości zabaw na świeżym
powietrzu także latem tego
roku, instalując sprzęt do
ćwiczeń na świeżym powietrzu
i szopę na rowery. Pamiętaj
jednak,
że
jest
to
przeznaczone
do
wykorzystania tylko w czasie
zajęć szkolnych.
Msza zostanie odprawiona w
kościele, aby uczcić początek
nowego roku w czwartek 20
września o 10 rano. W środę,
27 września o godz. 18.00,
wrócimy do kościoła z naszą
klasą przyjęć i ich rodzinami na
krótką liturgię powitalną, a
następnie poczęstujemy się w
kościele. Dołącz do nas, jeśli
możesz.
Termin rozpoczął szybki bieg
we wszystkich klasach i
obecnie odbywają się zajęcia
dla naszych Kapitanów, Rady
Szkoły, Eko Team i MiniVinnies. Życzę powodzenia i
dziękuję wszystkim dzieciom,
które ofiarują się w służbie
innym. Będziemy informować
Cię o wynikach wyborów w
naszym kolejnym biuletynie.
Pan Taylor wybrał naszą nową
drużynę piłkarską w ramach
przygotowań do nowego
sezonu, więc obserwuj to
miejsce,
aby
otrzymać
aktualną listę zespołów i
wiadomości
o
naszych
meczach.

Jak zawsze, mamy nadzieję, że
będziemy kontynuować naukę
dla wszystkich dzieci dzięki
licznym odwiedzinom. Wiemy,
że są one inspirujące dla dzieci
i jesteśmy bardzo wdzięczni za
dobrowolny
wkład,
jaki
włożyliście
w
wsparcie
wycieczek. Chociaż niektóre
wizyty są kosztowne, żądana
przez nas kwota jest oparta na
kosztach transportu i wjazdu.
Budżet szkoły zawsze dotuje
podróże, a zatem twój wkład
jest niezbędny, aby to
zrekompensować.
Dzieci
uprawnione
do
dofinansowania
Uczniów
Premium otrzymują wsparcie
finansowe, ale żadne dziecko
nie zostanie wykluczone z
wycieczki szkolnej, ponieważ
ich rodzina nie wniosła
wkładu, więc jeśli masz obawy,
porozmawiaj z panią Reilly
O'Donnell. Jeszcze raz dziękuję
za wsparcie; ma to ogromny
wpływ
na
możliwości
edukacyjne
oferowane
dziecku.
Będziesz świadomy, że istnieje
inicjatywa finansowana przez
rząd w celu sfinansowania
darmowych
szkolnych
posiłków dla 4-7 latków.
Wychowanie w naszej szkole
jest silne, a rodzice naszej
Recepcji wyrazili zadowolenie
z
jakości
oferowanych
posiłków, gdy towarzyszyli
swoim dzieciom na lunch.
Fakt, że wszystkie dzieci z
recepcji i Key Stage 1 mają
prawo
do
darmowych
posiłków
szkolnych
spowodowały zamieszanie w
finansowaniu
Uczniów
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Premium. Środki te są
dostępne dla szkół, aby
wesprzeć dzieci z rodzin o
niskich dochodach. Jeśli twój
dochód rodzinny jest niższy niż
16.190 £ lub otrzymujesz
zasiłki socjalne Twoje dziecko
może się kwalifikować i ważne
jest, aby nas powiadomić.
Proszę zapytać panią Ludford
o odpowiednie formularze,
które będą przetwarzane w
sposób poufny.
Przypomnienia
Chciałbym skorzystać z tej
okazji, aby przypomnieć wam
o kilku szkolnych procedurach.
 Wszystkie pieniądze należy
przesłać do szkoły w kopercie
lub
torebce,
wyraźnie
oznakowane
imieniem
i
nazwiskiem
dziecka
oraz
kwotą, na którą przeznaczone
są pieniądze.
 Proszę zapłacić pieniądze
obiadowe w poniedziałki.
Dziecko MUSI wziąć je do klasy
w określonej kopercie. Proszę
nie brać pieniędzy na urząd.
 Upewnij się, że dzieci noszą
rozsądne
buty
szkolne.
Trenerzy / plimsolle nie są
dozwolone, z wyjątkiem P.E.
 Biżuteria (z wyjątkiem
zegarka) nie jest dozwolona, a
dzieci zostaną poproszone o
usunięcie kolczyków.
 Zaparkuj w wyznaczonych
miejscach i pamiętaj o porach
dnia, kiedy ruch nie jest
dozwolony na dysku.
 ie pozwalaj dzieciom bawić
się na boisku ani na sprzęcie
na początku ani na końcu dnia
szkolnego.
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Zwierzęta
nie
mogą
przebywać na szkolnym boisku
lub na płocie szkolnym.
Dziękuję za stałe wsparcie w
tych sprawach.
Aby upewnić się, że zrobimy
wszystko, aby zadbać o Twoje
dziecko, prosimy o zwrócenie
formularza kontaktowego i
formularza
informacji
medycznych. Prosimy również
poinformować nas o alergiach
lub
innych
problemach
zdrowotnych, które występują
w ciągu roku. Jeśli Twoje
dziecko wymaga leczenia,
upewnij się, że podajesz leki /
inhalatory / epipeny Pani
Ludford. ależy pamiętać o
zastąpieniu
leków
przed
upływem terminu ważności.
Lekarstwa
przepisane
na
choroby
krótkoterminowe
można podawać w szkole po
wypełnieniu formularza zgody
(pod warunkiem, że lekarstwo
jest wymagane 4 razy lub
więcej
dziennie).
ależy
pamiętać tylko o lekach
przepisanych przez lekarza, w
oryginalnym opakowaniu i na
etykiecie
apteki
"można
podawać.
Jeśli Twoje dziecko mieszka
pod
dwoma
adresami,
poinformuj o tym Luds
Ludford, aby upewnić się, że
oboje
rodzice
otrzymują
odpowiednie SMS-y.
Gratulacje
Dobra robota do roku 5 za
wspaniałą produkcję Matyldy
pod koniec ostatniej kadencji.
Dzieci były podekscytowane
tym, że szansa i publiczność
zostały
podniesione.
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Szczególne
podziękowania
należą się pannie Askew i jej
pomocnikom personelu - pani
Merrington, pani Moore, pani
Cresswell, pani Kennedy i pani
Fraser.
Pięcioletnie dzieci wzięły także
udział w ceremonii otwarcia
wyścigów Tall Ships Races w
Sunderland i były uznaniem
dla szkoły. Dziękuję dzieciom.
Dobra robota dla wielu dzieci,
które ukończyły tegoroczny
Wielki Bieg Północny, z
których część zebrała dużo
pieniędzy
na
cele
charytatywne.
asze
gratulacje należą się Violet
Stokoe, Isabelle Doran, Zoe
Bell, inie Parlett, Harriet Hill,
Megan Goodings, Joshua
Breckon,
Olivia
Hedley,
Rebecca Stokoe, Lola Worthy,
Ruby Hill, Beth Lowden,
Scarlett Metcalfe, Joseph
Frost, Evie Hill, Ashleyne
Rowntree, Seth Morrell, Fraser
Thompson, Amelia Aitchison i
James Steingberg.
Już idę ...
Zostaliśmy
wybrani
do
współpracy z Sunderland Echo
w
ramach
projektu
zatytułowanego
"Armistice
100", który przypomni o
wkładzie tylu miejscowych
ludzi w I wojnę światową.
Przez całe lato wiele dzieci
uczestniczyło w wydarzeniach
związanych
z
makiem
parafialnym. i czekamy na
rzeźbę,
która
będzie
wystawiona w kościele w
listopadzie.
Lizzie Stephenson (rok 5)
trenuje na wielkie wyzwanie,

ponieważ zamierza wspiąć się
na Mount Toubkal w górach
Atlas. Góra ma 4167 m
wysokości i odczuje skutki
wysokości z 2500m. To bardzo
utrudnia
oddychanie.
Wycieczka potrwa łącznie 4
dni, a ona spróbuje ją w
październiku pół roku, aby
zebrać pieniądze na opiekę
nad chorymi Marie Curie.
Dobrze jak do tej pory Lizzie i
powodzenia z resztą treningu.
asze dzieci z Y6 wezmą udział
w
uroczystości
otwarcia
Houghton Feast, a zespoły z
roku 5 i 6 będą miały okazję
ukończyć Hashton Feast Dash
w sobotę 6 października. Rok 6
będzie również odwiedzać
Derwent
Hill
podczas
dorocznej
podróży
mieszkaniowej, a rok 5 będzie
miał okazję udać się do
Londynu,
aby
odwiedzić
parlament. Planowanych jest
wiele
ekscytujących
możliwości uczenia się, a
nauczyciele podzielą się z nimi
szczegółami.
Brytyjskie wartości
We wszystkich aspektach życia
szkolnego
pragniemy
promować brytyjskie wartości
demokracji, rządów prawa,
wolności
osobistej,
wzajemnego
szacunku
i
tolerancji wobec osób o
różnych
wyznaniach
i
wierzeniach. Jesteśmy czujni
na to, że niektórzy ludzie
mogą ulec radykalizacji i
robimy wszystko, co możemy,
aby upewnić się, że nasi
młodzi ludzie nie są zmuszani
do ekstremalnych działań. Aby
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uzyskać więcej informacji,
odwiedź
naszą
stronę
internetową.
asza misja
asza misja szkoły, która
została opracowana wspólnie
przez gubernatorów, personel,
rodziców i dzieci trzy lata
temu, jest zapisywana na dole
biuletynu i jest wyświetlana w
pobliżu szkoły. Kluczowym
przesłaniem, jakie dzielimy z
dziećmi, jest to, że zostały
"stworzone, aby rozkwitać na
obraz Boży". To jest święto,
aby zaznaczyć fakt, że są
wyjątkowe i staramy się
umożliwić im rozwój i rozwój
w celu wzmocnienia ich
unikalnych
zdolności
i
umiejętności. talenty. Wszyscy
w szkole mają opaskę jako
stałe przypomnienie naszej
misji i są zachęcani do
noszenia ich każdego dnia.
I w końcu….
Bardzo dziękuję za dalsze
wsparcie. Wiemy, że gdy
dzieciom pomaga się w domu,
aby ukończyć pracę domową i
mają możliwość regularnego
czytania, są bardziej pewne
lekcji i mają większe szanse na
postęp. Jeśli chcesz uzyskać
poradę na temat wsparcia
swojego dziecka, porozmawiaj
ze swoim nauczycielem.
Ważne daty
Zapraszamy do przyłączenia
się do nas na wszystkie
poniższe wydarzenia.
Liturgia w piątek rano, godz.
9.15 w szkole:
28.9.18 Rousseau
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CZTERY 4.10.18 Policjant
12.101.18 Mondrian
19.10.18 Picasso
9.11.18 Seurat
16.11.18 Kandinsky
23.11.18 Caravaggio
30.11.18 Dali
7.12.18 Himid
14.12.18 Goldsworthy
21.12.18 Carol Service
Inne Ważne daty
21.9.18 9:15
Poranna kawa Macmillan
19.10.18 Fotograf szkolny
2.11.18 Godzina 18.00 oc
Rodzinna
12.12.18 1.30pm KS1 Play
13.12.18 10am KS1 Play
13.12.18 Godz. 1.30 EYFS
14.12.18 10 am EYFS Play
17.12.18 Strona EYFS
18.12.18 Strona KS1
19.12.18 Rok 3, 4 Party
20.12.18, 10.00 Msza szkolna
20.12.18 Rok 5, 6 Stron
21.12.18 10am
Carol Service w kościele
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Weekendowe czasy masowe
Kościół Matki Bożej Królowej
Pokoju
iedziela: 10.00
asza iepokalana Kościół
iepokalana
iedziela: 11:00
18.00
Kościół św. Beda
Sobota: 17.00
iedziela: 8.30am
Kościół św. Jana Boste
iedziela: 9.30am

rekomendowane lektury
EYFS:
Szkoła piratów
Jeremy Strong
KS1:
Człowiek, którego matka była
piratem
Margaret Mahy
KS2:
Dziecko z dworca
E esbitt
Dorośli ludzie:
Olive Kitteridge
Elizabeth Strout
Aby uzyskać wspaniałe porady
dotyczące pomocy dziecku w
czytaniu,
odwiedź
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