
Jis buvo puikus pusė termi-

nas. Aš negaliu patikėti, kad 

mes buvome atgal 8 sa-

vaites !!! 

Turiu pradėti, sakydamas, 

kaip fantastinis vaikai buvo 

nuo grįžta. Elgsena buvo fan-

tastinis, vaikai buvo dėvėti 

uniformą ir kiekvienas dirba 

tikrai sunku padaryti pažangą. 

Kiekvienas įsikūrė greitai ir 

prasidėjo teisinga mados. 

Mes vyks daug įvairių renginių 

ir vaikai jau nuo kelionių ir 

veiklos krovinį. Mes pakilo į 

kalnų viršūnių, įvykusioje 

piknikus, buvo ant 

gyvenamųjų ir mes turime dar 

daugiau planus kitą pusę 

kadencijos. 

Mes turėjome lankytojų skaičių 

į mokyklą šiame kėlinyje 

terminą ir visi pakomentavo, 

kokia nuostabi mūsų mokykla 

yra ir kaip gerai manierų ir 

elgėsi mūsų vaikai. 

Mes turėjome nuostabų SATS 

rezultatus rekordiškai balai KS1 

kuris yra fantastinis. 

Jis tiesiog palieka mane pasa-

kyti Ačiū visiems, susijusias su 

mokykla, vaikų, tėvų, viršininkų 

ir visų darbuotojų didelis 

priėmimo Grangetown REK-

OMENDUOJAMA tokį fantas-

tišką vietą. 

Mr J Murgatroyd 

Breakfast Club 
Mūsų fantastinis Pusryčiai 

klubas dirba kiekvieną rytą nuo 

7:45. 

Vaikai patiekiama su skrudinta 

duona, riestainių ir grūdų savo 

pasirinkimą. 

Mes taip pat turime J. Bowman ir 

Miss McCarthy veikia sporto 

klubai fr, kai jie baigė. 

Ji yra fantastiška dienos pradžiai 

visiems ir mes išlaikiau ne 70p 

per dieną kainą, kuri yra fantas-

tinis, vertė. 
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Labai svarbu, kad jūsų 

vaikas lanko mokyklą 

kasdien, siekiant padaryti 

pažangą ir gauti maksimalią 

naudą iš mokyklos. 

Mes dirbame labai sunku 

pagerinti lankyti mokyklos ir 

mes šiuo metu virš 95%, 

kuris yra nacionalinė 

lūkesčius. 

Mes 

norime vis daugiau ir mums 

reikia jūsų pagalbos. # 

Mes įdiegėme pusę termly ir 

termly prizus už geriausią 

dalyvavo klasės ir mes vėl 

apdovanoti visus tuos 

vaikus, kurie 100% 

Lankomumas. 

Mes vykdome dovanas 

buvimą, kuris leidžia vaikams sutaupyti iki 

slapto prizą iš kiekvienos pusės kadenci-

jos pabaigos. 

Prašome padėti mums gauti aukščiau ir 

aukščiau lankomumą užtikrinant, kad 

jūsų vaikas lanko kiekvieną dieną. 

Jei jūsų vaikas turi būti išjungtas, tada 

įsitikinkite, kad jūs informuoti Mis 

McQuade biure. 

The first half term 

Attendance 



Jūs gavote laišką bendrais bruožais, kas 

nauja tėvų pasą ir nuo ko jos apie. 

Tai yra kažkas, kad mes pagalvojome 

ilgai ir sunkiai apie per pastaruosius 

keletą savaičių. 

Iš esmės nori dar labiau padidinti savo 

tėvų įsitraukimą ir jums visiems labiau 

įsitraukti į mokyklos tiek sau ir savo 

vaikams. 

Mes norime įkvėpti savo vaikus ir 

suteikti jiems kuo daugiau patirties, 

kaip mes galime, prieš juos išvežant. 

Kiekvienais metais grupė atėjo su 10 

veiklą, kad jie bus baigti, prieš juos 

išvežant tuos metus grupė. 

Veikla apima, piknikus, kopimas į 

kalnus plaukioja aitvarai, vizitai į pilių, 

žaisti Conkers, žaisti sniego (jei mes 

gauname tokių yra) !! Ir daug, daug 

daugiau. 

Prašome saugoti akis už juos artimiau-

siomis sąlygomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į kitą pastabą - 

Žaidimų aikštelės 

Tiek aš ir darbuotojai turėti labai retas atvejis liudija 

tam tikrą netinkamą kalbą naudoja suaugusiems ar-

timiausioje vaikų žaidimų aikštelė. Ar galiu klauskite 

jus ne tai padaryti prieš bet kurią iš vaikų, nes jie 

kopijuoti ir jie atneš jį į mokyklą. 

 

 

Social Media 

Ar galiu prašome priminti jums visiems naudotis 

socialinės žiniasklaidos labai atsargiai. Tai informaci-

jos priemonė ir taip pat išlaikyti iki datos su drau-

gais ir šeima. 

Prašome susilaikyti nuo paminėti mokyklą bet so-

cialinės žiniasklaidos forma, nes žmonės gali jį 

priimti neteisingą kelią ir tapti suklaidinta ir jis gali 

būti nepaprastai kenkia mūsų mokykloje. 

Ačiū 
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Kaip teigiama laiške galite uždirbti 

kreditus, sujungiant ir lankyti specialius 

renginius per mokyklą. Mes netrukus 

bus paleisti suaugusius tik klases, tėvų 

ir vaikų veiklos ir kitų įvykių, jūs galite 

prisijungti su ir uždirbti kreditus. 

Kreditai gali būti išleista mokyklą uni-

formas, Žygiai, veiklą ir pusryčiai klubo 

tt 

Prašome įsitikinti, kad jūs atkreipti 

dėmesį ir ateinančiais įvykius ir gauti 

sau dalyvauti. 

nology. Mes tada pereiti prie ma-

tematikos s, rašymo ir skaitymo. Šie 

užsiėmimai bus labai neformalus ir 

paskatino mūsų mokytojų suaugusiųjų 

palankią aplinką. Jie vyks per dieną 

mokykloje, todėl jūs neturite jaudintis 

dėl savo vaikų į mokyklą. 

Mes taip pat ieško darbo su šeima 

Mokymasis ir nacionalinių Karjera 

paslauga ateityje, todėl prašome 

išlaikyti Saugokis raidžių ateinančiais 

namo. 

 

Website  

We have been updating our web-

site recently so please get on line 

and have a look 

www.grangetownprimary.eschools.co.uk 

Twitter 

We also have our own twitter feed 

and you can join us on 

@gtownprimary 

Po pusmečio laikotarpiu mes bus pra-

dėti mūsų pačių Grangetown pradinė 

mokykla patronuojančios klases. 

Šios klasės bus siekiama tėvais ir iš pra-

džių bus sutelkti dėmesį į įgūdžių, kad 

mes mokome vaikus. 

Mes norime parodyti jums, ką mes 

mokyti savo vaikus ir metodus, kuriuos 

mes naudojame, kad jūs galite padėti 

jiems namų ir teritorijų, kad jie gali būti 

kovoja su. 

Būsime pradedant IRT ir žiūri E saugos, 

kodavimas ir naudojant Mobile Tech-

T G I . . . I T ’ S  T H E  E N D  T E R M  

“Anyone who stops 

learning is old, whether 

at twenty or eighty. 

Anyone who keeps 

learning stays young.” 

10 Things to 

do before….  

Parent classes 

For Parents 

Parents passport 



viršų, buvo tikras pasiekimas, 

nors ji buvo labai vėjuota mums 

pavyko išlaikyti ir imtis 

nuomonėmis. Puikus laikas bu-
vo visiems! 

Pirmadienio spalio 5 metai 6 

baigtas rėmėjų vaikščioti Rose-

berry įdaras. Pinigai iškėlė valia 

eiti link jų metų pabaigoje keli-

onę į didelį miestą! Jie taip pat 

sugebėjo baigti 2 iš jų 10 

dalykų, kuriuos reikia padaryti, 

kad jų pačių iškylą imtis dėl keli-

onės ir pačios pėsčiomis. Oras 

buvo šiek tiek nusiminęs, bet 
mes visi geros nuotaikos, kaip 

mes išsiruošė į mūsų mini 

nuotykius. Viskas priėmimo jį į 

Vaikai leant daug įdomių fak-

tų, kaip antai "Penguins ne-

turi kelio!" 

Į metai 4 vaikai nuvyko į jūros 

gyvenimo centras Scar-

borough ištirti gyvenimą po 

jūra. Jie atsikėlė uždaryti ir 

asmens su pingvinais ir net 

gavo paliesti žvaigždė! Jie 

matė daug būtybių, įskaitant 

ryklius ir didžiulis vėžlys! 
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What we have 

been up to. 

Deep blue sea 

Vaikų darželis ir turėjo iš 

Grangetown priešgaisrinės vizitą, 

pirmadienį 21 rugsėjis susijusi su 

tema "žmonės, kurie padeda 

mums", kaip dalis mūsų "Kodėl tu 

mane myli tiek daug?" kertiniai 

tema. 

Vaikai susitiko 4 ugniagesiai, 3 

vyrai ir 1 moteris, ir kalbėjo apie 

priešgaisrinės saugos. Vaikai taip 

pat gavo trykšti žarną ir sėdėti 

gaisro variklio. 

 

 

 

  

V O L U M E  1 ,  I S S U E  1  

Tell me and I’ll forget; show me and I 

may remember; involve me and I’ll 

understand . 

Climbing a Mountain 

Fire Brigade Visit 

2 metai 1 ir išvyko į Guis-
borough Woods rugsėjį, kaip 
dalis mūsų Enchanted Wood-
land ir Kvapus Garden tema. 
Mes ištirti mišką, kalbėjo apie 
augalų ir gyvūnų, kurie gyvena 
savo ir pateikė šaliai laumės, 
kurie ten gyvena. 

Woodland Walks 



Sports Festival 

Trečiadienį spalio 21 d, vaikai iš vaikų 

grupė dalyvavo sporto festivalis Billing-

ham ieško alternatyvių ir neįgalių sporto. 

Turiu Vaikai galimybę išbandyti naujus 

sporto, pavyzdžiui, neįgaliųjų vežimėlių 

krepšinio ir garbanoti, Lots of fun buvo 

buvo visiems, kurie dalyvavo ir vaikai, net 

padarė naujų draugų. 

 

The scouts come to visit. 

Pirmadienio 19 spalio Skautai lankėsi į mokyklą, vaikai metus 4, 5 ir 6 grojo smagių žaidimų 

ir gavo progą užmegzti katapultą ir pamatyti, jei jie gali įveikti mokytojo komandą. 

 

Tag Rugby 
PE šiame kėlinyje laikotarpio vaikai 6 

metų 5 ir buvo mokymosi kaip žaisti Tag-

Rugby, kad tilptų su regbio Pasaulio 

taurės pradžios. 

Penktadienis spalis 2 iš metų, 5 ir 6 

berniukų ir mergaičių komanda dalyvavo 

Tag- regbio turnyrą Hillsview mokyklos. 

Turnyras buvo didžiulė sėkmė su vaikais 

žaisti puikių regbį ir pelnydami daug 

puikių bando ir Grangetown galiausiai 

baigė 3 d. 
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