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Drodzy Rodzice / Opiekunowie,  
 
Mamy nadzieję, że mieliście wspaniałą przerwe i życzymy Wam spokojnego i szczęśliwego Nowego 
Roku. 
Witajcie w pierszwej połowie semestru w 2018 r. 
W tym semestrze jest sześć tygodni 
Pozostałe daty w szkole są następujące: 
 

PRZEWRWA WIOSENNA                   12/02/18-16/02/18 
PRZERWA WIELKANOCNA                02/04/18-13/04/1    
PRZERWA MAJOWA                          28/05/18-01/06 /18 
 
Święto plonów 
Dziękuję wszystkim rodzinom, które podarowały jedzenie na żniwa. Zrobiliśmy wiele paczek 
żywnościowych, które zostały rozdane lokalnej społeczności. Dziękujemy za Waszą życzliwość. 
 
Wieczór dla rodziców / opiekunów 
Byliśmy bardzo zadowoleni z obecności podczas wieczoru dla rodziców / opiekunów, ponieważ ważne 
jest, abyśmy wszyscy razem pracowali, aby zapewnić najlepszą frekwencję, osiągnięcia i postępy dla 
Twojego dziecka. Jeśli nie spotkałeś się z nauczycielem swojego dziecka, umów się na spotkanie JAK 
NAJSZYBCIEJ. 
 
Zabawy na koniec semestru 
Dziękujemy za wszystkie darowizny żywnościowe na końcowe zabawy. Wszystkie dzieci spędzały 
wspaniale czas dzieląc się jedzeniem i zabawkami oraz jedząc i bawiąc się razem. 
 
Zabawa Świąteczna / Dzień Sweterka na zakończenie semestru 
Dziękujemy wszystkim członkom społeczności Tiverton, którzy wspierali te wydarzenia. Zebraliśmy 
2000 funtów, a wszystkie te pieniądze zostaną przeznaczone na wzbogacające zajęcia dla uczniów w 
Tiverton. 
 
Strona Internetowa Tiverton 
Mamy doskonałą stronę internetową, więc odwiedź ją i obejrzyj wszystkie nowe zdjęcia i filmy uczniów 
uczestniczących w szeregu zajęć. Istnieje strona klasy dla klasy Twojego dziecka, która jest regularnie 
aktualizowana, więc sprawdź to również. Są też dokumenty dotyczące szkoły. 
www.tivertonprimary.com 
Dodatkowo możesz śledzić nas na Twitterze pod adresem @TivertonN15 
  
Punktualność i frekwencja 
Upewnij się, że Twoje dzieci przychodzą codziennie do szkoły na czas, aby mogły skorzystać z bogatej 
oferty nauczania i wzbogacania. Szkoła zaczyna się o godzinie 8.55, a dzieci powinny być w tym czasie 
w szkole. Drzwi zamkną się, gdy tylko dzieci będą w klasie. Po godzinie 8.55 Twoje dziecko się spóźnia 
i musi udać się do biura, aby zostać zarejestrowanym. Może to trochę potrwać, a Ty i Twoje dziecko 
będziecie musieli cierpliwie czekać. 
 
Formularze o darmowe posiłki szkolne 
Jeśli otrzymujesz zasiłek i masz prawo do darmowych posiłków szkolnych, pamiętaj, aby wypełnić 
bezpłatny formularz posiłku w szkole, nawet jeśli Twoje dziecko jest w przedszkolu, roku 1 lub 2, a 
teraz otrzymuje darmowy posiłek szkolny. Personel biura przypomni Ci, czy musisz wypełnić taki 
formularz. Od teraz zniżki na wyjazdy na farmę, Pendarren i wycieczki na koniec roku będą oferowane 
tylko tym rodzinom, które ukończyły darmowy szkolny posiłek. Jeśli potrzebujesz dalszych porad na ten 
temat, porozmawiaj ze mną lub z członkiem personelu w biurze. 
 
 

http://www.tivertonprimary.com/


 

 

 
 
 
WYDAŻENIA W TIVERTON 
 

DATA WYDAŻENIE 

08/01/18 PAN NUMBERVATOR 

15/01/17 TYDZIEŃ SZTUKI 

22/01/18 TRENING E-SAFETY 

25/01/18 PAN NUMBERVATOR 

01/02/18 PAN NUMBERVATOR 

02/02/18 NOCOWANIE W MUZEUM NAUK 

07/02/18 DR SZYDLO- SCIENCE EXTRAVAGANZA (RODZICÓW / 
OPIEKUNÓW WITAMY - NIE DZIECI) 

08/02/18 FUNDUSZ MARIE CURIE 

09/02/18 ZAJĘCIA OGRODOWE DLA RODZICÓW 
 
 
DOBRE SAMOPOCZUCIE/ BEZPIECZEŃSTWO: 
 

 

WYCIECZKI: 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL/DZIECKO 

26/01/18 BRITISH MUSEUM ROK 5 
  
  
 
 
 
 

I w końcu…. Dziękuję wszystkim 
rodzicom / opiekunom za bieżące 
wsparcie. 
Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości 
lub sugestie, nie wahaj się 
skontaktować z członkiem personelu 
szkoły. 
 
 
 
R. Mirza 
Pani Dyrektor 
  

 
 
 
 

DATA  WYDAŻENIE 

KAŻDY WTOREK TERAPEUTA MOWY I JEZYKA 

KAŻDA ŚRODA PORADY 

KAŻDA ŚRODA PSYHOTERAPEUTA ARTYSTYCZNY 

KAŻDY CZWARTEK TERAPEUTA MOWY I JEZYKA 

Mundurek Szkolny  

 

 

 

       Biała koszula / koszulka polo 

     Niebieski Sfeter/ Kardigan 

Szare Spodnie / Spódnica / Sukienka  

  Czarne / szare / granatowe / białe 

skarpetki / rajstopy 

  Czarna / szara / granatowa / biała 

chusta                

 

Strój na WF 

Niebieskie / czarne szorty 

Biała koszulka 

Niebieski / czarny dres 

Tenisówki/Tramki 

Blue/black tracksuit 

Plimsolls 


