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in Nottingham

Styczeń 2019

Zarząd, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
witają serdecznie w roku 2019
Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń
oraz postanowień noworocznych!

Przypominamy o bezpiecznym parkowaniu
oraz całkowitym zakazie palenia na terenie
parkingu i szkoły.

Zajęcia
dodatkowe

Ważne
Proszę o używanie drogi przed budynkiem szkoły
jako drogi jednokierunkowej i korzystanie
z automatycznej bramy. Dbajmy o bezpieczeństwo,
przestrzegajmy zasad oraz kultury jazdy!
Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić na teren szkoły TYLKO w wyznaczonych
przez szkołę dniach np. apele, jasełka, wywiadówka.
W pozostałe dni nauki wchodzenie rodziców na teren budynków szkolnych
jest ABSOLUTNIE zabronione. Jest to podyktowane przede wszystkim
bezpieczeństwem dzieci.
Proszę o nieprzynoszenie przez dzieci telefonów komórkowych i zabawek,
szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia bądź
zagubienia.

Zajęcia dodatkowe
rozpoczynają się
12 stycznia 2019
przypominamy o
opłacie za uczestnictwo
w wysokości 12.00
funtów za semestr.
Płatności prosimy
przekazać w opisanej
kopercie –imię,
nazwisko dziecka oraz
za jakie zajęcianauczycielowi klasy
najpóźniej do
19 stycznia 2019.

Semestr
wiosenny

Kalendarz wydarzeń - semestr
wiosenny
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w planowanych
uroczystościach i wydarzeniach
•
•
•
•
•

Podczas zajęć lekcyjnych
obowiązuje całkowity
zakaz korzystania z
telefonów komórkowych.

•
•
•
•
•
•

12 stycznia – Polska Szkoła gra dla WOŚP, występ kółka
teatralnego od 12.00 do 14.00
13 stycznia – Nottingham dla WOŚP - Pub Running Horse
16 Alfreton Road NG7 3NG
26 stycznia – eliminacje szkolne do konkursu muzycznego
Aplauz
2 lutego – Wywiadówka/ Spotkanie w salach lekcyjnych godzina
12.05 –zapraszamy Rodziców uczniów klas od Reception do 4,
9 lutego - Wywiadówka/ Spotkanie w salach lekcyjnych godzina
12.05 –zapraszamy Rodziców uczniów klas od 5 do 10,
10 lutego – Bal Karnawałowy
16 lutego - Dzień Języka Ojczystego
2 marca – Apel św. Kazimierza
9 marca– Spotkanie z rodzicami uczniów klas egzaminacyjnych
30 marca – Międzynarodowy dzień książki dla dzieci
6 kwietnia– Wielkanoc na Wesoło
13 oraz 20 kwietnia – Przerwa Wielkanocna
Powrót do szkoły 27-go kwietnia 2019r.

