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KLASA/SPECIALNE APELE 

David Lammy MP odwiedzi szkołę w czwartek 05 

lipca 2018 r. Zacznie rano od apelu o 9:10 i 

zapraszamy do wzięcia udziału. 

ZNAKOMITOŚĆ, WZBOGACENIE I PRZYJEMNOŚCI: 

05/07/18 DAVID LAMMY ODWIEDZA TIVERTON – RANO 

05/07/18 KONCERT SKRZYPVE / WIOLONCZELE ROK 4 

10/07/18 DZIEŃ SPORTU ROCZNIKI 4/5/6 

12/07/18 DZIEŃ SPORTU ROCZNIKI 1/2/3 

12/07/18 MOJE PIENIĄDZE WARSZTAT ROK 6 

13/07/18 PRZEDSTAWIENIE ROKU 6   

16/07/18 DZIEŃ SPORTU DLA ŻŁOBKA  

18/07/18 OSTATNI APEL DLA ROKU 6 

18/07/18 DZIEŃ ZABAWY- DISCO DLA ROCZNIKÓW 4/5/6 

19/07/18 OSTATNI DZIEŃ – DZIEŃ Z ZABAWKAMI – PÓŁ DNIA 

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE WYDAŻENIA: 

DATA WYDAŻENIE 

09/07/18 WYWIADÓWKA 

16/07/18 WYWIADÓWKA 

 

 

TRIPS OUT: 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL/DZIECKO 

10/07/18 WYCIECZKI NA 
ZAKOŃCZENIE ROKU 
-1/2/3/ 

1,2,3 

13/07/18 WYCIECZKA DLA 
PRZEDSZKOLA 

PRZEDSZKOLE 

17/07/18 WYCIECZKI NA 
ZAKOŃCZENIE ROKU 
- N/4/5/6 

ŻŁOBEK 
4,5,6 

 

WSPARCIE DLA UCZNIÓW W TIVERTON: 
Jeśli uważasz, że Twoje dziecko skorzystałoby z spotkania z jednym z naszych 
specjalistów, umów się na wizytę u Pani Hanrahan, 
 

DATA WYDAŻENIE PERSONEL 

KAŻDY WTOREK TERAPIA MOWY I JEZYKA KAY SHIPLEY 

KAŻDA ŚRODA TERAPIA ARTYSTYCZNA RAMONA BARSELONA 

KAŻDA ŚRODA PORADY JO MOON 

KAŻDY CZWARTEK TERAPIA MOWY I JEZYKA MICHAEL OCONNELL 

 
 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie, 
 

Jeszcze dwa tygodnie i odliczanie rozpoczyna się w wakacje, które rozpoczną się 20/07 / 18- 31/08/18. 

 

Przypomnienie 1- Upewnij się, że twoje dzieci są odpowiednio ubrane na upalną pogodę. 

Przypomnienie 2- Wszystkie płatności za przejazdy należy wpłacić do biura do piątku 6 lipca. 
Przypomnienie 3 - Cieszymy się na spotkanie z Państwem na letnich targach w środę, 11 lipca. 
 

Pani R Mirza 

Dyrektor szkoły 

 

 

 



Biuro:  020 8800 3779 
Kluby Pozaszkolne:    0208 8262 835 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję wszystkim rodzicom / opiekunom za bieżące wsparcie. \ 

 

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub sugestie, nie wahaj się 

skontaktować ze mną 

 

 
Pani Dyrektor 
R. Mirza 
 

 

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 
Trampki 
 

Strona Tiverton  

Mamy doskonałą stronę internetową, więc odwiedź ją i obejrzyj 

wszystkie nowe zdjęcia i filmy uczniów uczestniczących w szeregu zajęć. 

Są też dokumenty dotyczące szkoły - www.tivertonprimary.com 

 

Dodatkowo możesz śledzić nas na Twitterze pod adresem 

@TivertonN15 i prawie codziennie aktualizujemy informacje o 

wydarzeniach i wycieczkach w Tiverton. 

 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. 

 

BĄDŻ CZUJNY! 

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz 
jest świadkiem zdarzenia, w 
którym dziecko może być w 

niebezpieczeństwie, nie 
wahaj się zadzwonić pod 

999, aby to zgłosić.

 

 

Nasz technik i informatyk 

Pan Sobczyński świadczy 

szeroki zakres usług 

informatycznych, w tym 

naprawy laptopów i 

komputerów stacjonarnych. 

Pomoże Ci on również 

skonfigurować konto 

twitter, abyś mógł śledzić 

szkołę. Proszę zostaw 

wiadomość dla niego w 

szkolnym biurze. 

 Proszę nie parkować przy 

bramie szkolnej, gdy 

przywozisz swoje dzieci, 

ponieważ powoduje to 

korki i jest niebezpieczne. 

BEZPIECZEŃSTWO NA POCZĄTKU DNIA 

Szkoła zaczyna się o 8:55. Jeśli twoje dziecko jest w szkole przed tym czasem, to 

dlatego, że są w klasie śniadaniowej, w której zostało zostawione lub są w 

porannym klubie. Poza tym, twoje dzieci nie są nadzorowane rano do 8:55. 

Oznacza to, że nie należy pozostawiać ich bez opieki na placu zabaw, ponieważ 

bezpieczeństwo dzieci pozostaje w Waszej gestii przed 8:55. 

http://www.tivertonprimary.com/

