
To był wielki połowę kadencji. 

Nie mogę uwierzyć, że by-

liśmy tam przez 8 tygodni !!! 

Muszę zacząć od stwierdzen-

ia, jak fantastyczne dzieci były 

od wraca. Zachowanie było 

fantastyczne, dzieci były na 

sobie mundur i każdy pracuje 

bardzo ciężko, aby osiągnąć 

postęp. 

Każdy, osiedlił się w szybko i 

rozpoczęła się w prawidłowy 

sposób. 

Odbyliśmy wiele różnych 

wydarzeń, a dzieci nie byłem 

na mnóstwo wycieczek i 

działań. Mamy wspiął się na 

szczycie góry, która odbyła się 

pikniki, był na mieszkalnych i 

mamy jeszcze więcej planów 

na następne pół kadencji. 

Mieliśmy liczbę od-

wiedzających w pół do szkoły 

ten termin i wszyscy pisali o jak 

wspaniały nasza szkoła jest i 

jak dobrze wychowany i 

zachowywał się nasze dzieci. 

Mieliśmy wspaniałe Sats rekor-

dowe wyniki z wynikami w 

KS1 co jest fantastyczne. 

To po prostu daje mi 

powiedzieć wielkie pod-

ziękowania dla zainteresow-

anych ze szkoły wszystkich, do 

dzieci, rodziców, guberna-

torów i wszystkich pra-

cowników do wykonywania 

Grangetown podstawowej 

takie fantastyczne miejsce. 

Mr J Murgatroyd 

Breakfast Club 

Nasz fantastyczny klub śni-

adanie jest otwarta codziennie od 

7:45. 

Dzieci są podawane z tostów, 

bułeczki i płatki ich wyboru. 

Mamy też Pan Bowman i panna 

McCarthy prowadzenie klubów 

sportowych fr kiedy skończysz. 

To jest fantastyczny początek 

dnia dla wszystkich i mamy 

przechowywane ceny w 70p na 

dzień, który jest fantastyczny 

stosunek jakości do ceny. 

Wszystko, co musisz zrobić, to 

włączyć się i baw się! 
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Istotne jest, że dziecko cho-

dzi do szkoły codziennie w 

celu poczynienia postępów 

i uzyskać jak najwięcej ze 

szkoły. 

Pracujemy bardzo ciężko, 

aby poprawić frekwencję w 

szkole i jesteśmy obecnie 

nieco ponad 95%, co jest 

Narodowy Oczekiwanie. 

Chcemy więcej i potrzebuje-

my Waszej pomocy. # 

Wprowadziliśmy połowę 

termly i termly nagrody dla 

najlepszych udziałem klasy, 

a my ponownie nagradza 

tych wszystkich dzieci, które 

mają 100% frekwencję. 

Prowadzimy prezenty dla 

dzieci obecności co pozwa-

la zaoszczędzić do nagrody 

tajemnicy na koniec każdej 

połowy kadencji. 

Proszę pomóc nam uzyskać 

coraz wyższej frekwencji, 

upewniając się, że Twoje 

dziecko uczęszcza na co 

dzień. 

Jeśli Twoje dziecko nie musi 

być wyłączony, a następnie 

upewnij się, aby poin-

formować panią McQuade 

w biurze. 

Pierwsza po łowa 

termin 

Attendance 



Będziesz mieć otrzymał list przedstawiający 

co nowy Rodzice Passport jest i co jej te-

mat. 

To jest coś, co myśleliśmy długo i ciężko 

się w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

Zasadniczo chcesz jeszcze bardziej 

zwiększyć nasze zaangażowanie rodziców i 

Ci wszystkie bardziej zaangażować się w 

szkole zarówno dla siebie i dla swoich 

Chcemy zainspirować dzieci i dać 

im jak najwięcej doświadczenia, jak 

to możliwe przed opuszczeniem. 

Każda grupa roku ma pochodzić z 

10 działań, które będą ukończyć 

przed opuszczeniem tej grupie 

wiekowej. 

Działania obejmują, pikniki, 

wspinaczkę, puszczać latawce, 

zwiedzanie zamków, grając conk-

ers, grając w śniegu (jeśli mamy 

jakiekolwiek) !! I wiele, wiele in-

nych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na innej notatki - 

place zabaw 

Zarówno ja jak i pracownicy mają na bardzo rzadka 

okazja świadkiem jakiegoś niewłaściwego języka 

używanego przez osoby dorosłe, w pobliżu plac 

zabaw dla dzieci. Czy mogę zapytać, prosimy nie 

robić tego przed żadnym z dziećmi, jak kopiuj i 

przynoszą je do szkoły. 

Dziękuję. 

 

Media społecznościowe 

Czy mogę proszę przypomnieć wszystkich do kor-

zystania z mediów społecznościowych z wielką staran-

nością. Jest to narzędzie do informacji, a także być na 

bieżąco z przyjaciółmi i rodziną. 

Proszę powstrzymać się od wspomnieć szkołę w każdej 

formie przekazu społecznego, ponieważ ludzie mogą 

to w niewłaściwy sposób i zostać wprowadzony w 

błąd i może być bardzo szkodliwe dla naszej szkoły. 

Dziękuję 
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dzieci.Jak stwierdzono w piśmie można 

zarobić punkty, łącząc się i uczestniczy w 

konkretnych wydarzeń w szkole. My wkró-

tce zostanie uruchomiony dorosłych tylko 

klasy, zajęcia rodzicem a dzieckiem i inne 

imprezy, które można przyłączyć się i 

zdobywać punkty. 

Kredyty można spędzić w szkole na mun-

durach, wycieczek, zajęć i klubu śniadania 

itp 

Proszę upewnić się, że wychodzą i 

najbliższych wydarzeń i dostać się 

zaangażować. 

bezpieczeństwa, kodowanie i za po-

mocą technologii mobilnych. 

Będziemy następnie przejść do Math, 

pisania i czytania. Sesje te będą bardzo 

nieformalny i prowadzone przez 

naszych nauczycieli w środowisku 

przyjaznym dla dorosłych. Odbędą się 

one w ciągu dnia w szkole, więc nie 

musisz się martwić o swoje dzieci w 

szkole. 

Będziemy również patrząc na pracę z 

Family Learning i Narodowych Karier 

w przyszłości, więc proszę zapoznać się 

z liter pochodzących domu. 

Website  

We have been updating our website 

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 pół kadencji będziemy uru-

chomienia naszego własnego 

Grangetown szkoły podstawowej kla-

sy nadrzędnej. 

Zajęcia te będą miały na celu rodziców 

i skupi się początkowo na umiejętności, 

które uczą dzieci. 

Chcemy pokazać, co mamy do naucza-

nia dzieci i metod, których używamy, 

aby można było pomóc im w odrabi-

aniu lekcji i obszarów, które mogą być 

zmagają się z. 

Będziemy począwszy ICT i patrząc na e 

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

"Każdy, kto przestaje nauki jest 

stary, czy w wieku dwudziestu lub 

osiemdziesięciu. Każdy, kto 

prowadzi naukę pozostaje młody. " 

10 Things to 

do before….  

Parent classes 

For Parents 

 



przygody. Wszystko co czyni go 

na szczyt był prawdziwym osi-

ągnięciem, mimo że było bar-

dzo wietrznie udało nam się 

trzymać i podziwiać widoki. 

Wspaniały czas mieliśmy przez 
wszystkie! 

W poniedziałek, 5 października 

Rok 6 ukończył sponsorowany 

Podejdź Roseberry nadmiarów. 

Dochód będzie iść w kierunku 

ich koniec roku podróż do 

wielkiego miasta! Udało im się 

także do ukończenia 2 ich 10 
rzeczy do zrobienia, aby ich 

własny piknik wziąć na wyciec-

zkę i sam spacer. Pogoda była 

nieco nieszczęśliwy, ale wszyscy 

byliśmy w dobrych nastrojach, 

jak ruszyliśmy na naszej mini 

żółwia! Dzieci pochylił się 

wiele ciekawych faktów, 

takich jak "Pingwiny nie mają 

kolana!" 

Dzieci w 4. roku udał się do 

centrum Sea Life w Scar-

borough do odkrywania ży-

cia w morzu. Wysiedli z bliska 

z pingwinami i dostałem na-

wet dotknąć rozgwiazdy! 

Widzieli wiele stworzeń, w 

tym rekiny i ogromnego 
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What we have 

been up to. 

Deep blue sea 

Przedszkole i Odbiór odwiedził 

Grangetown Straży Pożarnej w 

poniedziałek 21 września, związany 

z tematem "ludzie, którzy nam 

pomagają" w ramach naszej 

"Dlaczego kochasz mnie tak dużo?" 

filary temat. 

Dzieci spełnione 4 strażaków, 3 

mężczyzn i 1 kobietę, i mówił o 

bezpieczeństwo pożarowe. Dzieci 

ma także tryskać wąż i usiąść w 

wozie strażackim. 
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Tell me and I’ll forget; show me and I 

may remember; involve me and I’ll 

understand . 

Climbing a Mountain 

Fire Brigade Visit 

1 i 2 roku udał się do Guis-
borough Woods we wrześniu w 
ramach naszego tematu Zacza-
rowana Woodland i Pachnący 
ogród. Byliśmy w lesie, mówił o 
roślinach i zwierzętach, które 
żyją ich i wykonane przyjęcie dla 
wróżek, którzy tam mieszkają. 

Woodland Walks 



Sports Festival 

W środę 21 października, dzieci grupa 

dzieci wzięła udział w festiwalu spor-

towego w Billingham patrząc na alter-

natywnych i niepełnosprawnych sportu. 

Dzieci dostał szansę spróbować nowych 

sportów, takich jak wózek inwalidzki ko-

szykówki i curlingu, dużo zabawy było 

przez wszystkich, którzy uczestniczyli i 

dzieci, nawet nowych przyjaciół. 

 

The scouts come to visit. 

 W poniedziałek 19 października harcerze z wizytą do szkoły, dzieci w wieku od 4, 5 i 6 

zagrał kilka zabawnych gier i dostał szansę zbudować katapultę i zobaczyć, czy mogą 

pokonać drużynę nauczyciela. 

 

Tag Rugby 
W PE Ta połowa dzieci w Roku termin 5 

i 6 zostały nauka gry Tag-Rugby, aby 

pasowały do rozpoczęcia Pucharu 

Świata w rugby. 

Piątek 02 października zespół roku 5 i 6 

chłopców i dziewcząt wzięła udział w 

turnieju Tag- Rugby w Hillsview School. 

Turniej był ogromny sukces z dzieci gry 

w jakąś wielką rugby i zdobył wiele 

znakomitych próbach i Grangetown 

ostatecznie zajął 3 
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