St George’s R.C Primary School
Biuletyn szkolny -październik 2017
Dyrektor szkoły: Mrs Dee Statham

Papież Franciszek prosi nas o modlitwę w intencji wszelkiego stworzenia oraz aby
pamietać o życiu i misji Świętego
Franciszka z Asyżu.

“Dbajmy o srodowisko i
stworzenia. Jesli my
zniszczymy stworzenia, to tym
samym zniszczymy siebie.

_________________________
Bardzo liczymy, że spotkamy się z

Nigdy o tym nie zapominajmy!”

Państwem podczas konsultacji

Papież Franciszek

wychowawców klas z rodzicami,
które to konsultacje odbędą się w
środę 18 października. W tym
roku organizujemy te spotkania

wcześniej, aby mogli się Państwo przekonać jak dzieci zaklimatyzowały się po
wakacyjanej przerwie oraz jak sobie radzą. Doceniamy też Państwa udział i współpracę
w procesie edukacyjnym, gdyż wiemy że Państwo znają swoje dzieci najlepiej.
Halloween!
W tym miesiącu będziemy świętować Halloween. Halloween to właściwie chrześcijańska
uroczystość, która ma prawie 1300 lat. "Halloween" jest skróconą wersją "All Hallows
Eve" i jest wigilią All Hallows Day ~ bardziej powszechnie znanego dziś jako Dzień
Wszystkich Świętych.
Grupu przedszkolne przebierają się na Halloween w piątek
27 października za koty, przyjazne czarownice i duchy (bez masek i
bez zabawek imitujących broń) natomiast pozostałe klasy będą uczyły
się na temat tradycji tego święta jako starożytnego celtyckiego
festiwalu Samhain, jego znaczenia i pochodzenia.Chcemy, by był to
miły dzień, który w dobry sposób pomoże dzieciom uczyć się o
tradycjach i festiwalach zakorzenionych w różnych porach roku.
UCZNIOWIE MOGĄ W TYM DNIU PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY DYNIE, KTÓRE
WYCHODOWALI. DZIĘKUJEMY!
Zachęcamy, by śledzić nas na portalach!
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Frekwencja!
Od tego miesiąca zaczynamy
losowanie nagród za wysoką
frekwencję obecności na zajęciach
szkolnych. Rodzina, która będzie
miała frekwencję 95% lub wyższą
będzie miała okazję wygrać rodzinny
bilet na pantomime pt. Berwick Kaler’s
Jack and the Beanstalk wystawianą w
teatrze York Theatre Royal!!
Powodzenia!!

Katolicki kościół St George’s
Przygotowania do Pierwszej Komunii
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.30.
Środa 11 października
Środa 15 listopada
Niedziela 19 listopada– 10.30

Zapisy

Środa 6 grudnia

Od poniedziałku 6 listopada otwieramy
pozaszkolny klub Dragons’ Den. Wszyscy
rodzice, którzy wyrazili zainteresowanie
udziałem dzieci w tym projekcie, zostaną

Środa 10 stycznia
Środa 7 lutego

poinformowani w czwartek 5
października, czy dziecko otrzymało

Środa 7 marca
Sobota 10 marca – 12.00

Przedszkole Baby Dragon’s Nursery!

Środa 11 kwietnia

Prace budowlane nad nowa częścią

Środa 16 maja
Sobota 19 maja
Środa 6 czerwca
Niedziela 10 czerwca – 10.30

miejsce. Dziękujemy.

Pierwsza Spowiedź

Wspólna wycieczka
nad morze
Próba generalna
Uroczystość
Pierwszej Komunii
Świętej

budynku przeznaczoną dla najmłodszej
grupy przedszkolnej (od 3 roku życia)
zaczną się już w czasie przerwy half
term, a samo przedszkole ruszy już
wiosną 2018!
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