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                                  Witamy w nowym semestrze! Mamy nadzieje, ze wszyscy mieliscie  

                                                  udana przerwe half term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        St George’s R.C Primary School 

         Biuletyn szkolny-Listopad 2018 

                                 Dyrektor: Dee Statham 

 

FREKWENCJA 

Naszym celem jest 96% frekwencja kazdego ucznia. To oznacza, ze nieobecnosc spowodowana choroba moze 
byc usprawiedliwiona. Rodzice uczniow z niska frekwencja beda wzywani do szkoly na rozmowe z 

dyrektorami asystentami. Z kolei  sposrod rodzin uczniow z frekwencja 96% i wyzej rozlosowana zostanie 
specjalna swiateczna nagroda dla calej rodziny.  

Czlonkowie szkolnej grupy Junior Chaplaincy pragna 
zaprosic wszystkich do przylaczenia sie do akcji 

organizowanej przez wolontaryjna organizacje  KITCHEN 
FOR EVERYONE. 

Chcemy pomoc w przygotowaniu swiatecznych paczek 
dla osob bezdomnych w Yorku. 

Rzeczy, ktore zbieramy: chusteczki czyszczace dla 
niemowlat, pasty do zebow, szczoteczki do zebow, 

rozgrzewacze do dloni, rozgrzewacze do stop,  
dezororanty, jednorazowe maszynki do golenia, male 

pianki do golenia, male szampony, rekawice dla 
doroslych, szaliki, czapki zimowe, nowe majtki, skarpety, 

batoniki czekoladowe. 

Prosimy, by produkty te przynosic do szkoly do dnia 

 28 listopada. 

Kazda z tych rzeczy moze sprawic ogromna radosc dla 
tych osob w czasie swiat. 

Dziekujemy za przylaczenie sie do tej akcji. 

Male gesty milosci, 

czulosci i troski 

sprawiaja, ze 

ludzie zaczynaja 

odczuwac obecnosc 

Boza. W taki sposob 

otwieraja sie drzwi 

milosierdzia. 

Papiez Franciszek 
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Informujemy, iz dostepne sa juz 
kwestionariusze zapisu dziecka do 
pozaszkolnego klubu Dragons’Den na 
semester wiosenny 2019. 

Pozostalo zaledwie KILKA wolnych miejsc 
do klubu sniadaniowego i pozalekcyjnego. 

Zapraszamy do kontaktu z Miss Fletcher, 
jesli sa Panstwo zainteresowani 
dodatkowymi informacjami. 

Klub jest czynny codziennie od 7.30 do 
18.00. 

Koszt klubu sniadaniowego - £4  

Koszt klubu pozalekcyjnego 
popoludniowego - £7.20 

SPRZEDAZ CIASTA POWRACA! 

Powracamy do piatkowej sprzedazy ciasta! Sprzedaz bedzie 
prowadzona przez grupe uczniow z kazdej klasy. Koszt kawalka 

ciasta wynosi 30p.  

Prosimy, by w dniu w ktorym przypadnie sprzedaz ciasta w 
poszczegolnej klasie, uczniowie przynosili kupione lub domowe 

slodkosci.Caly dochod ze sprzedazy ciast  przypadnie klasie, ktora 
prowadzila sprzedaz w danym tygodniu. Zwykle pieniadze te 

wspomagaja organizacje wycieczek klasowych na koniec roku.  

Daty sprzedazy: 

16 listopada  Klasa 6 
23 listopada 5 
30 listopada 4 

7 grudnia 3 
14 grudnia 2 
21 grudnia 1 
11 stycznia R 
18 stycznia N 
25 stycznia 6 

1 lutego 5 
8 lutego 4 

BRAK SPRZEDAZY W WIELKIM POSCIE 
3 maja 3 
10 maja 2 
17 maja 1 
24 maja R 

7 czerwca N 
14 czerwca 6 
21 czerwca 5 
28 czerwca 4 

5 lipca 3 
12 lipca 1 & 2 

 

 

Wazna prosba!!Mieszkancy ulic sasiadujacych ze szkola prosily nas, by przypomniec rodzicom, by nie parkowac 
swoich samochodow na chodnikach oraz by nie blokowac wjazdow na posesje domowe. W ubieglym tygodniu 
duzy samochod blokowal chodnik dla pieszych na przeciw sklepu Aligator i matki z dziecmi w wozkach oraz 
osoby poruszajace sie na wozku inwalidzkim mialy utrudnione przejscie. Dziekujemy! 

W poniedzialek 12 listopada zaczyna sie tydzien przeciwko 
przemocy w szkole. Panstwa dzieci beda mialy okazje brac udzial 
w wielu warsztatach i pogadankach edukacyjnych na ten temat. 

W piatek 16 listopada obchodzimy dzien pomocy dzieciom w potrzebie 
-Children in Need. Uczniowie moga przyjsc do szkoly w zwyklych ubraniach 
 w kropki lub paski. Zachecamy, by uczniowie wspomogli ten project 
 charytatywny i przyniesli do szkoly drobny datek finansowy na zbiorke. 
Dziekujemy! 


