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Termin wiosna w szkole był
wspaniały jak dotąd z
dziećmi, które mają tak
wiele możliwości.
Dzieci Y6 udział w
programie Monozukuri pole
w Nissan Motor
Manufacturing UK
Ltd. y zostały wprowadzone
do świata produkcji i wzięli
udział w interaktywnym
warsztacie. Nasze
dzieci rozwinięte
umiejętności w zakresie
korzystania z produkcji narz
ędzi ręcznych i stosowane
techniki rozwiązywania
problemów, a także
odkrywania pojęć
Monozukuri o widzieć,
słyszeć i Discover.
Rok 6 odwiedził również
"Prace bezpieczeństwa". co
pomaga je wyposażyć z
wiedzą, której potrzebują,
aby podejmować świadome
wybory życiowe,
umożliwiać im
rozpoznawanie kluczowych
zagrożeń i
niebezpieczeństw oraz
dawać im pewność, że
podejmą działania, które
zmniejszą ryzyko dla siebie i
innych.
Dzieci Y5 świetnie się
bawiły tworząc animacje
podczas warsztatów
odbywających się w kinie
Tyneside. Mamy wielu

początkujących twórców
filmowych pośród nas!
Y3 i 4 dzieci odwiedziły
Segedun um , gdzie
zwiedzili rzymski fort i wzięli
udział w szkoleniu
bojowym!
Ogromna gratka dla
wszystkich naszych dzieci ,
która jak zawsze świetnie
reprezentuje naszą szkołę !
Szczególne podziękowania
należą się wielu
wolontariuszom i
przyjaciołom szkoły, którzy
wspierają wszystkie aspekty
życia szkolnego i chętnie
poświęcają swój
czas. Jesteśmy bardzo
wdzięczni, ponieważ
"dodatkowe dodatki" nie
byłyby możliwe bez Twojej
pomocy.

Jesteśmy również wdzięczni
za bieżące wsparcie naszych
dzieci w ich pracy domowej
i dodatkowych
zajęciach; dzieci, które są
dobrze wspierane w domu,
odnoszą ogromne korzyści.

Times Tables Rock Gwiazdy
Po turnieju gryzącym
paznokciami, Matthew i
Andrew House dotarli do
finału.
Jednak Matthew House był
naszym ogólnym

zwycięzcą i będzie cieszył
się filmowym popołudniem
jako nagrodą. Dobra
robota!

Wielkie
dzięki za fantastyczne wspa
rcie w zbieraniu
funduszy podczas wiosenne
go semestru . Nasz
świąteczny Fayre podniósł
785 funtów, a nasze kartki
świąteczne zebrały 146
funtów. Sprzedaż naszych
ręczników podniosła 568 £ i
dla Dzieci w
Potrzebie całkowita suma
wyniosła 295 £. Udało nam
się podnieść £ 411 za
NSPCC
kiedy wszyscy ca mnie do
szkoły ubrana jak cyfry!

Dziękujemy za zaproszenie
na nieformalne
koncerty . Specjalne
podziękowania dla pani
Dewhurst za ciężką pracę,
którą wnosi. Wspaniale było
zobaczyć, jak dzieci
prezentują swoje
talenty. Mamy pięknych
piosenkarzy i wspaniałych
muzyków. Dobra robota!
Specjalne podziękowania
dla naszego wspaniałego
chóru szkolnego, który
reprezentował naszą szkołę
podczas ostatniego
festiwalu City Sings. Dobra
robota!

Cieszymy się również, że
niedawno zdobyliśmy
nagrodę Sunderland Music
Hub Gold za edukację
muzyczną. Dziękuję i dobrze
zrobione pani Cres s dobrze
jej wspaniałego wejścia jako
koordynatora muzycznego.

Karin z Dementia
Friends odwiedziła naszą
szkołę i byliśmy l zarobić ing
o tym, co to znaczy żyć z
demencją i włączyć tę
wiedzę do działania, z
naszym
własnym riends Demencja F
.

Po obchodzeniu Dnia
Bezpieczeństwa
Internetowego
zorganizowano
zgromadzenia i warsztaty
dla dzieci, personelu i
rodziców, aby zwiększyć
świadomość
bezpieczeństwa naszych
dzieci w Internecie.

Sports Superstars
Brawa dla naszych rok 4
dzieci, które osiągnęły
pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w zawodach piłki
ręcznej między
szkolnego! Byłeś wspaniały!
Również nasze dzieci z Roku
3 przyniosły pierwsze
trofeum z

międzywymiarowego
festiwalu
skakania. Specjalne
podziękowania dla pani Fish
i panny Addison za ich
ciężką pracę izachętę!
Nasza drużyna piłkarska ma
również wyjątkowy talent i
podczas gdy nie
przebrnęliśmy przez
regionalne finały, niedawno
graliśmy w St Joseph's i
Wessington Primary i
odnieśliśmy
zwycięstwo . Dobra robota
dla was wszystkich,
jesteśmy z was bardzo
dumni!

Wykrzyknik od zespołu
wczesnego lata do
wszystkich zapalonych
ogrodników! Jeśli masz
czas, aby oszczędzić
regularnie, będziemy
wdzięczni za pomoc w
obszarze Early Years
Outdoor. Skontaktuj się z
biurem, jeśli możesz
pomóc.
Życzliwość dla wszystkich
osób korzystających z
parkingu kościoła przy
przywożeniu i odbieraniu
dzieci ze szkoły. Upewnij
się, że parkujesz w
wyznaczonych zatokach i
powstrzymujesz się od
parkowania na chodniku ,
ponieważ było wiele skarg
ze strony rodziców i
mieszkańców, a my chcemy

zapewnić bezpieczeństwo
wszystkich naszych dzieci i
rodzin .
I w końcu
Światowy Dzień Książki był
wielkim sukcesem. Dzieci i
pracownicy mieli wspaniały
dzień, a kostiumy były
niesamowite. Dobra
robota!
Terminy na Twój dziennik :
5 kwietnia
Szkoła kończy się przerwą
wielkanocną
23.

kwietnia

Szkoła ponownie otwiera
się po przerwie
wielkanocnej.

rekomendowane lektury
EYFS : The Very Hungry
Caterpillar od Eric Carle
KS1 : Kot w kapeluszu dr.
Seussa
KS2 : Dobranoc Panie
Tomie, Michelle Magorian
Dorośli : Zabić drozda
Harper Lee
Weekendowe czasy
masowe
Kościół Matki Bożej
Królowej Pokoju
Niedziela: 10.00

Niepokalany Kościół
Najświętszej Maryi Panny
Niedziela: 11:00
18.00
Kościół św. Beda
Sobota: 17.00
Niedziela: 8 . 30 rano
Kościół św. Jana Boste
Niedziela: 9.30am

