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Lato t erm w szkole był bardzo
zajęty z wieloma
ekscytującymi
doświadczeniami dla naszych
dzieci.
Nasze dzieci
w recepcji przyjęły
udaną
wycieczkę do Hall Hill Farm i
cieszyły
się
karmieniem
zwierząt.
Rok 2 i 6 ukończył SAT i
jesteśmy bardzo dumni z tego,
jak ciężko pracowali. Dobra
robota!
Nasze dzieci z czwartego roku
uczęszczały
do
Pierwszej
Komunii Świętej i cieszyły się
specjalnymi uroczystościami z
rodzinami. Gratulacje i dobrze
zrobione dla was wszystkich!
Lat s 3 i 4 zostały omawianie
CLIM jedli zmianę klasy i czuł
się bardzo mocno o nią tak
bardzo, th ey napisał Michael
Gove do wyrażania swoich
myśli. Czekamy
na
jego
re s ponse!
Rok 5 i 6 dzieci, wraz z
przyjaciółmi z St Bede i St
John Boste, doświadczony kon
cert i
warsztaty przez "Dziecko wierz
y. Faith Child to raper z MOBO
i mu lti, prezenter telewizyjny i
jeden
z
najlepszych
współczesnych
artystów
chrześcijańskich w Wielkiej
Brytanii.
Dał dzieciom motywacyjną
rozmowę
w
celu
zainspirowania
ich
do
uwolnienia ich potencjału i
zmaterializowania
swoich
marzeń.
Dzieci świetnie się bawiły i
rzeczywiście były inspirowane!

Olqop Primary

Biuletyn

@olqopprimary

Summer 1- 2019

Zbieranie funduszy
Niektórzy
członkowie
personelu wzięli udział w
wyścigu o życie na cześć męża
pani
Pike,
Dominika,
który ostatnio niestety
minął drogę. Dziękuję
wszystkim, którzy ofiarowali,
twoja hojność, jak zawsze, jest
przytłaczająca. Ogromna
„Dobra robota” dla zespołu
OLQOP! Dzieci będą również
biorąc udział w naszym
wyścigu o życie tu, w szkole, w
dniu 27 czerwca o tej samej
przyczyny.
Specjalne podziękowania dla
naszego wspaniałego Mini
Vinnies,
który
niedawno
zorganizował kolekcję na rzecz
Washington
Foodbank. Byli
zachwyceni otrzymywaniem
twoich
uprzejmych
darowizn. Specjalne
podziękowania
dla
pani i
pani Duncan Smith dla niej wsz
ystkie t on i r pomocy.
„Noc filmowa” była wielkim
sukcesem! E klasa ach zostali
zaproszeni na pobyt po szkole,
aby obejrzeć film z ich wyboru
z
przyjaciółmi. Śmiech
i
smakołyki
były
pod
dostatkiem.Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili
się do naszych funduszy
szkolnych,
naprawdę
to
doceniamy.
Dobra robota dla Lizzie z klasy
Dali,
która
ukończyła
niesamowite wyzwanie w
zdobyciu góry Fuji. 12 389 stóp
na śniegu! Brawo dla mam i
taty, którzy też się wspięli.
Inspirujący!

Dobrze zrobione dla dwóch
naszych
supergwiazd
pływackich, które odniosły
sukces w gali David Lloyd
North Region al Gala.
Bardzo dumny z Jamie i Alice
Parlett!
Tak dumny z innej z naszych
supergwiazd
Jonny
Luke! Nagrodzony
tytułem
Under 11 Boys Kumite
National Title oraz brązowym
medalistą Y16 Kata!
Wspaniałe osiągnięcie Jonny!

Pogoda była dla nas łaskawa
podczas
naszej
majowej
procesji
w
tym
roku . Dziękujemy
naszym
wspaniałym
dzieciom,
pracownikom i wszystkim,
którzy
mogli
wziąć
udział. Mamy nadzieję, że było
to modlitewne doświadczenie.
braliśmy

W dniu 23 maja
udział w
Outdoor Classroom Day i
wszyscy lubiliśmy się uczyć na
zewnątrz. Używaliśmy
środowiska jako bodźca, a
dzieci kochały każdą chwilę!

Wiadomości sportowe
Dzieci z drugiego roku brały
udział w turnieju z wieloma
umiejętnościami i znakomicie
reprezentowały naszą szkołę.
Dobra robota dla naszego Rok
4 piłce
nożnej za przybycie
biegaczy
w
finale
Waszyngton. Świetna
wydajność od was wszystkich!
Niedawno
przeprowadziliśmy testy
piłkarskie Y5 . Dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział

i dobrze zrobili dzieciom
wybranym
do
reprezentowania
naszej
szkoły. Jesteśmy pewni, że
będziesz
dumny
z
nadchodzącego turnieju.
5 rok wziął udział w Turnieju
Tag Rugby i wykazał się
sportową rywalizacją.
W okresie wakacji półrocznych
Premier Sports odbył tydzień
zajęć
sportowych
w
szkole. Uczestniczyło w niej
dobrze, a opinie dzieci i
rodziców
były
bardzo
pozytywne. Obserwuj
tę
przestrzeń dla dowolnych
klubów
wakacyjnych
w
przyszłości!
Przypomnienia
Możemy grzecznie
przypomnieć wszystkim, że
dzieci nie powinny iść na
trycznego ky szlaku przed lub
po szkole ze względów
zdrowotnych
i
bezpieczeństwa.
Ponadto, prosimy o kontakt z
innymi przy korzystaniu z
parkingu kościelnego .

Krzyk zespołu wczesnych lat
do wszystkich zapalonych
ogrodników! Jeśli masz czas,
który
chcesz
poświęcić
regularnie,
będziemy
wdzięczni za pomoc w
obszarze
Early
Years
Outdoor.Skontaktuj
się
z
biurem, jeśli możesz pomóc.
Naprawdę docenilibyśmy
także
wszelkie
czyste
materiały do recyklingu dla
naszych
warsztatów
wczesnego latania.
W
miarę,
jak zbliża się cieplejsza
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pogoda,
pamiętaj,
aby
upewnić się, że Twoje dziecko
ma czapkę do noszenia i ma
nałożony krem ochronny
przed
uczęszczaniem
do
szkoły. Ponadto, upewnij się,
że Twoje dziecko codziennie
przynosi butelkę wody do
szkoły, jeśli jest w klasie 1 do
6.
I w końcu
Dziękujemy za
nieustanne
wsparcie naszych dzieci w
odrabianiu zadań domowych i
dodatkowych
zajęć; dzieci,
które są dobrze wspierane w
domu, odnoszą ogromne
korzyści.
Również
dziękuję
za
nieustające wsparcie, jakie
dajesz naszej szkole.
Daty dla twojego pamiętnika :
czerwca
18
Rok 6 Podstawowy Festiwal
czerwca

20
Koncert
Johna
Burlanda
dla dzieci w wieku 3 i 4 lat
21

czerwca
Mini Vinnie's Cake Sale na
rzecz przyjaciół z demencją.
czerwca

27
Wyścig o życie
lipca

9
Rok 6 Produkcja odchodząca
lipca

19
Caravaggio Liturgy.
Szkoła zamyka się na wakacje .
rekomendowane lektury
EYFS : Blue Hat, Green Hat
Sandry Boynton .
KS1 : The Legend of Captai n
Crow's Teeth autorstwa Eoina
Colfera.
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KS2 : Przypadkowy tajny agent
Tom McLaughlin.
Dorośli : Obietnica pszczelarzy
autorstwa Fiony Valpy

Mass Times
Kościół Matki Bożej Królowej
Pokoju
Niedziela: 10:00
Kościół
Matki
Bożej
Niepokalanej
Niedziela: 11:00
18:00
Kościół św. Bedy
Sobota: 17:00
Niedziela: 8 . 30 rano
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