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Drodzy Rodzice / Opiekunowie  
Mamy nadzieję, że spędziliście udane święta oraz życzymy wam spokojnego nowego roku. 
Witamy Was oraz wasze dzieci w pierwszej polowie wiosennego pół-semestru wroku 2017. 
W tym pół-semestrze będzie sześć tygodni. 
Poniżej znajdują się ważne daty, które warto jest zapisać w kalendażu: 
 
PRZERWA WIOSENNA                    13/02/17-17/02/17 
PRZERWA WIELKANOCNA             03/04/17-17/04/17 
PRZERWA MAJOWA                        29/05/17-02/06 /17 
 
FESTIWAL PLONÓW 
Dziękuję wszystkim rodzinom, które podarowały żywność. Zrobiliśmy wiele paczek z żywnością, z 
których wszystkie były dystrybuowane do lokalnej społeczności. 
 
Koniec semestru/Zabawy świąteczne 
Dziękuję za podarowaną żywnośc pod  koniec semestru i na zabawy świąteczne. Wszystkie dzieci 
świetnie się bawiły dzieląc się żywnością i jedzeniem razem. 
 
Wieczór z Rodzicami/Opienunami   
Byliśmy zadowoleni z wieczoru z rodzicami/opiekunami, ponieważ jest to ważne, że wszyscy pracujemy 
razem, aby zapewnić najlepszą obecność, postawę i postęp dla dzieci. Jeśli jeszcze nie spotkaliścię się 
z wychowawcą dziecka, proszę umówić się już wkrótce. 
 
Warsztaty Matematyczne 
Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami/opiekunami wynika, że istnieje zainteresowanie zakupem 
podręczników matematyki Rising Stars Scheme, których używamy od roku 3 do roku 6. Rodzice / 
Opiekunowie również wyrazili zainteresowanie warsztatami na temat metod obliczeniowych 
stosowanych w klasach. Pani Strom wyśle list, który wyjaśni, jak złożyć zamówienie na jeden z tych 
podręcznikach, a także terminy warsztatów obliczeniowych. 

 
Strona Internetowa Tiverton 
 
Mamy doskonałą stronę internetową, więc odwiedź ją i rzuć okiem na wszystkie nowe zdjęcia i filmy z 
uczniami biorących udział w różnych zajęciach. Są tam też dokumenty o szkole. 
www.tivertonprimary.com 
Dodatkowo można śledzić nas na twitter at @TivertonN15 
  
Punktualność i Obecność 
 
Należy upewnić się, że dzieci przychodzą do szkoły codziennie i na czas, aby mogły skorzystać z 
nauczania oraz wzbogacenia jakie oferuje szkoła. Szkoła zaczyna się o 8.55 rano, dzieci powinny być 
w szkole o tym czasie. Drzwi zostaną zamknięte, jak tylko dzieci są klasie. Po godzinie 8:55 dziecko 
jest spóżnione i należy póść do biura aby zarejestrować obecność dziecka. Może to zająć trochę czasu, 
a także Ty i twoje dziecko muszaą czekać cierpliwie. 
 
Formularze o darmowy posiłek szkolny 
Jeśli otrzymujesz zasiłek oznacza to, że masz prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych. Należy 
pamiętać, aby wypełnić formularz w biurze, nawet jeśli dziecko jest w recepcji, rok 1 lub 2, a teraz 
otrzymuje bezpłatny posiłek w szkole. Pracownicy w biurze przypomną wam, jeśli trzeba wypełnić taką 
formę. W chwili obecnej, zniżki na wycieczki do gospodarstwa Pendarren oraz wycieczki na koniec roku 
będą oferowane tylko dla tych rodzin, które wypełnili formularz. Jeśli potrzebujesz porady na ten temat, 
proszę porozmawiać ze mną lub członkiem personelu z biura.  

http://www.tivertonprimary.com/


 

 

 
ZAJĘCIA UWZBOGACAJĄCE W TIVERTON 
 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL 

KAŻDY PONIEDZIAŁEK NAUKI TED CASEY 

KAŻDE RANO (8.30 -9.30) ORAZ PO 
SZKOLE (3.45-4.45 PM) 

CZESNE DO MATEMATYKI W ROKU 6 RADHA SPRATT 

KAŻDY PONIEDZIAŁEK 2.30-3.30 SZKOLENIE MEDIATORÓW RÓWIEŚNIKÓW KIM STANILAND 

TYDZIEŃ OD 16/01/17 TYDZIEŃ SZTUKI YEARS 1-6 

17/01/17 GRAMATYCZNA DZIEWCZYNA - WYSTAWIENIE YEARS 1-6 

23/01/17 STRAŻ POŻARNA YEARS 2/5 

27/01/17 EDUKACJA RELIGII YEARS 1-6 

03/02/17 DZIEŃ DORASTANIA DOROSŁYCH CAŁA SZKOŁA 

07/02/17 BEZPIECZNY INTERNET X2 – ŚREDNIE LATA & 
WYŻSZE ROCZNIKI 

SF/ZEWNĘTRZNIE 

09/02 /17 DZIEŃ MARIE CURIE LS  

 
 
SAMOPOCZUCIE/BEZPIECZEŃSTWO: 
 

 
  
ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL 

TYDZIEŃ OD 30/01/17 Rodzice/Opiekunowie w szkole WSZYSTKIE KLASY 

31/01/17 WARSZTAT MATEMATYKI – ANIELSKI LS 

01/02/17 WARSZTAT MATEMATYKI - TURECKI LS/HY 

02/02/17 WARSZTAT MATEMATYKI - POLSKI LS/SS 

 
 
 

Dziękuje wszystkim Rodzicom i 
Opiekunom za wasze wsparcie. 
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub 
wątpliwości, proszę się ze mną 
skontaktować. 
 
Pani Dyrektor 
R Mirza  
 
 
 
                     
 
  
 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL 

KAŻDY WTOREK TERAPEUTA WYMOWY MICHAEL OCONNELL 

KAŻDA ŚRODA COUNSELLING JO MOON 

KAŻDY CZWARTEK WSPARCIE RODZIN LA TOYA HENRY 

30/01/17 EKRANIZACJA DENTYSTYCZNA DLA  R 
& Y1 

NHA 

School Uniform  

 

 

 

       Biała koszula/Koszulka Polo 

 Granatowy sweter 

Szare spodnie /Spódnica /Sukienka 

fartuszek 

Czarne/Szare/Granatowe/Białe 

skarpetki /Rajstopy 

Czarne/Szare/Granatowe/Białe 

nakrycie głowy 

 

 Strój na – W-F 

Granatowe/czarne spodenki 

Biała koszulka 

Granatowy/czarny dres 

Tenisówki  

 


