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Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

Jesteśmy bardzo zajęci ostatecznymi przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia w tym roku. 

Przedstawienia bożonarodzeniowe 

Wiemy, jak bardzo rodzice tęsknili za jasełkami w zeszłym roku, więc w tym roku będziemy gościć rodzi-

ców na przedstawieniach bożonarodzeniowych. Ze względu na trwające problemy związane z krukowicą, 

występy i miejsca będą ograniczone, a wszyscy rodzice będą musieli nosić maskę na twarz, chyba że 

medycznie zwolnieni. 

Klasa Carle (F2) wykona A 

Wriggly Nativity w piątek 3 

grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia Donaldson 

and Child (rok 1) będą 

wykonywać Lights, 

Camel, Action w 

czwartek 9 piątek i 10 

grudnia 
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Save the Children Christmas Jumper Day 2021 is on  

Friday 10th December 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w 

Save the Children’s Christmas Jumper Day. Załóż   

świąteczny sweter do szkoły i, jeśli to możliwe, przekaż 

darowiznę w wysokości 50 pensów, aby pomóc ratować 

życie dzieci na całym świecie.  
 



Christmas Dinner 



Święta Bożego Narodzenia 17 grudnia 2021 r. 

 

Dzieci przychodzą do szkoły w imprezowych ubraniach. 

Szkolny lunch będzie w świątecznym pudełku, w którym 
będzie kanapka, chipsy, bułka i napój. (Wszystkie   wyma-

gania dietetyczne zostaną pokryte). 

Świąteczne pudełka na przyjęcia będą kosztować 1,00 GBP 
(chyba że masz prawo do FSM), a dzieci mogą przynieść 

suchy prowiant, jeśli wolą. 

Prosimy nie przysyłać w tym roku dodatkowych posiłków 
ani napojów do szkoły. 

Podczas imprezy dla dzieci w klasie czeka nas napój i 
poczęstunek. 

Szkoła zamyka się o godzinie 14.00 



Date Event 

McKee Class 
   Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i             kalen-

darzy 

    Wtorek 14 grudnia - Świąteczny szlam - noś stare ubrania! 
 Środa 15 grudnia - AM dzieci w wieku przedszkolnym rodzice zaproszeni 

na sesję z panem Holmesem. Całodzienne i popołudniowe dzieci 

żłobkowe rodzice zaproszeni na popołudniowe zajęcia rzemieślnicze 

    Carle  
 Piątek 3 grudnia - 2 spektakle Wriggly Narodzenia 

   Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i             kalen-

darzy 
 Wtorek 14 grudnia - Świąteczny szlam - noś stare ubrania! 

    Donaldson, Child, 
 Czwartek 9 Piątek 10 grudnia - 2 spektakle Światła, Wielbłąd, Akcja 
 Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i           kalen-

darzy 

  Jeffers and Rosen  
  Tydzień rozpoczynający się 3 grudnia Robienie lalek z piernika DT Project 
 Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i           kalen-

darzy 

 Fine, Browne & Wilson 
 Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i           kalen-

darzy 

Pullman and Cowell  
 Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i           kalen-

darzy 

Blackman and Rowling  
 Tydzień rozpoczynający się 13 grudnia – rozdanie kartek i           kalen-

darzy 

Friday 10th Dec  Świąteczny dzień swetrów 

Thursday 16th  Szkolny obiad bożonarodzeniowy—menu na następnej stronie 

Friday 17th Dec  Przyjęcia bożonarodzeniowe 

Diary Dates for   


