St George’s R.C Primary School-Biuletyn szkolny
Czerwiec 2017

Dyrektor szkoły: Mrs Dee Patton-Statham
~Przywitac~Mowic~Uwielbic~Dobrze Zyc~Swiadczyc~

Duch Swiety przemienia i odnawia
nas, tworzy harmonie i jednosc,
dodaje nam odwagi i radosci do
wypelniania naszej misji.

Papiez Franciszek

Szkolny Dzien Sportu 2017

Sprzedaz ciasta!

Grupa przdszkolna Reception oraz klasy Y1 i Y2
beda mialy swoj dzien sportu w poniedzialek 12
czerwca o godz. 13.00

Piatek 9 Czerwca ~ Reception

Dzien sportu dla klas Y3, Y4, Y5 oraz Y6 odbedzie
sie we wtorek 13 czerwca o godz. 13.00

Piatek 23 Czerwca ~ Year 5

Wychowawcy klas przypomna uczniom o kolorach
druzyn przypisanych dla kazdego dziecka.
Uczniowie musza miec koszulke w kolorze
druzyny, ktora bede reprezentowac. Jesli Panstwo
maja jakies pytania odnosnie organizacji dnia
sportu to prosimy zglaszac je do wychowawcow
klas. Rodzenstwa reprezentuja te sama druzyne i
maja ten sam kolor. Prosimy trzymac kciuki za
dobra pogoed, a w dniu sportu wyposazyc dziecko
w kapelusz sloneczny i butelke wody.
Zachecamy rowniez, by przyjsc i dopingowac
naszych sportowcow! W tym roku organizujemy
rowniez bieg rodzicow, oddzielny dla mam i
podobny dla tatusiow.

Piatek 16 Czerwca ~ Year 6

Piatek 30 Czerwca ~ Year 4
Piatek 7 Lipca ~ Year 3
Piatek 14 Lipca ~ Year 2
Prosimy poszczegolne klasy o przyniesienie
domowych lub kupionych ciast na kiermasz.
Koszt kawalka ciasta to 30p.
Dochod ze sprzedazy ciast jest dopfinansowaniem
do wycieczek i wyjsc edukacyjnych organizowanych
w poszczegolnych klasach w semestrze letnim.
.
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Time Out Group
Warsztaty dla rodzicow uczniow
szkol podtawowych
Rodzicielstwo jest najtrudniejszym zawodem swiata i
z
pewnoscia nie jednemu z nas przydalaby sie jakas
pomoc i dodanie odwagi.
Organizacja ‘Family Matters York’ prowadzic bedzie warszaty (pięć
spotkan) dla rodzicow uczniow szkol podstawowych w ramach ktorych
poruszac bedzie nastepujace zagadnienia:
 Jak pomoc dziecku byc szczesliwym w szkole i w domu
 Jak radzic sobie z trudnym zachowaniem dziecka
 Oraz inne tematy, ktore wynikna w dyskusji uczestnikow!

Kiedy? Czwartki: 15, 22, 29 czerwca oraz 6, 13 lipca
O ktorej?
Gdzie?

12.45 – 14.45
Low Moor Community Centre
Bray Road, York YO10 4JG

Zainteresowanych udzialem lub dodatkowymi informacjami
odsylamy do kontaktu z pania Helen Atkinson, telefon: 07393 147 259
lub droga mailowa-email: helenatkinson@fmy.org.uk
Kurs jest bezplatny dzieki dofinansowaniu York City Council.
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