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Valorizamos a sua voz e 
queremos que se junte a nós na 

nossa jornada de melhorias.

É importante
consultar
diariamente o seu
email/app para se
manter atualizado
com as últimas
notícias, viagens e
alterações aos
clubes.

Diary Dates

2nd May Bank Holiday – School 
closed

5th May Eid Lunch

18th May Book Fair

24th & 26th May Y6 Conkers Visit

25th May Summer Fair 2.30 -
4.30pm Parents invited.

27th May School Jubilee Picnic

9th -11th June Year 6 Residential to 
Crowden Education 
Centre in the Peak 
District.

7th July Last day of summer  
term is Thursday – no 
school on Friday 8th July.

Salvaguarda

A diretora de salvaguarda designada é a
Sra. Gatherum, miss Southwell é a Vice-
Líder de Salvaguarda e a SENCO, a Sra.
Raybould é uma delegada de liderança de
salvaguarda.

Uma calorosa receção de volta à escola
para o período de verão. Espero que tenha
tido uma pausa agradável e tenha podido
desfrutar de algum tempo em família e
alguns dias emocionantes.

A escola será encerrada na segunda-feira, 2
de Maio, para férias bancárias e as crianças
regressam na terça-feira, 3 de maio.

À medida que o Ramadão se aproxima do
fim, gostaria de desejar a todas as famílias
que vão celebrar Eid-ul-Fitr neste fim de
semana prolongado Eid Mubarak!

Por favor, note que apenas um dia será
autorizado para Eid.

Uniforme

Esperamos que todas as crianças
estejam no seu uniforme correto
todos os dias, incluindo o seu kit PE
que deve ser usado em casa em dias
de PE. Em dias de clube, o kit PE deve
ser comprado à escola para que as
crianças se mudem.

Feira de verão

Um lembrete de que a feira de verão terá
lugar no dia 25 de Maio, os pais podem se
juntar a nós a partir das 14h30. Teremos
uma variedade de barracas divertidas para
pais e filhos desfrutarem. O dinheiro
angariado irá para a reposição dos livros e
da biblioteca na escola.
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Faltar às aulas deixa as crianças
vulneráveis a ficarem para trás. As
crianças com pouca frequência tendem a
conseguir menos tanto no ensino primário
como no secundário.

Aumente a presença do seu filho -
aumente as suas hipóteses!

1 ano letivo a 90% de frequência = 4
semanas inteiras de aulas perdidas!!!

A pesquisa sugere que 17 dias escolares
perdidos por ano = GCSE grau DROP em
realização. (DfES)

Quanto maior for a presença, maior é a
realização.

◼ Se uma escola pode melhorar a
frequência em 1%, verá uma melhoria
de 5-6% na realização.
(Departamento de Educação e
Competências)

◼ Por favor, ajude-nos e ao seu filho
garantindo que a sua presença
permanece acima dos 97%,
permitindo-lhes alcançar o seu
potencial.

Vencedores de Participações de Turma

A frequência escolar para esta semana foi 96.8%

O vencedor da escola é a turma. 5CS e 5SR

O vencedor da escola inferior é a classe 4AG

Factos sobre a fraca presença
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Antes das férias da Páscoa, no nosso
Concerto de Música, tivemos um
momento fantástico celebrando tudo o
que os nossos fantásticos músicos e
cantores tinham conseguido durante o
período da primavera. Tornou-se ainda
mais especial que pudéssemos
receber de volta os pais daqueles que
se apresentaram pela primeira vez
desde a pandemia.

As nossas bandas Rock Steady foram
uma sensação, tocando 'Shotgun', de
George Ezra, e "Happy", de
Marshmallow.

O público adorava aplaudir e aplaudi-
los. O coro apresentou-se lindamente,
recordando as suas letras e
executando as ações para as suas
canções com precisão. Os nossos
corajosos Year 5s também nos
impressionaram com a sua atuação rap
de 'Where is the Love', dos Black Eyed
Peas.

Um grande obrigado a todas as
crianças pelo seu trabalho árduo no
último semestre e aos pais que vieram
assistir.

Concerto de Música
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Ajay and the Mumbai Sun by Varsha 
Shah

Um livro realmente grande; Li de uma vez!
Esta é uma história em Mumbai sobre um
grupo de crianças abandonadas de rua que
começam um jornal a relatar as injustiças do
trabalho infantil, dos ambientes de trabalho
pobres e da corrupção e para salvar as suas
casas nas favelas de Mumbai. A
personagem principal, Ajay, tem a ambição
de ser jornalista e, juntamente com os seus
amigos, encontram uma velha impressora e
criam um jornal chamado "The Mumbai
Sun". Há também referências frequentes ao
críquete como um passatempo favorito. O
autor escreve sobre o pensamento
provocando tópicos de uma forma sensível
e amigável para as crianças, mas também
usa uma linguagem descritiva maravilhosa.
Recomendo vivamente este livro para
crianças KS2.

Revisão do livro da Sra. Carlisle
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A Feira do Livro chega à cidade!

Quarta-feira, 18 de Maio Uplands vai acolher a Livraria Roving na escola

A Livraria Roving cria uma livraria real como nenhuma outra com cerca de 3000
títulos. Ficção, livros de imagem, romances gráficos e desafiantes, poesia e não-
ficção em todo o currículo. Pretendem estar abertos a partir das 8h30 para pais e
filhos no corredor e depois todas as aulas serão visitadas ao longo do dia.
Permanecem abertos após a escola até que todas as compras estejam concluídas
para aqueles que quiserem visitar depois.

Há também um incentivo para comprar na livraria porque a escola receberá
comissão para todos os livros vendidos, o que nos permitirá comprar mais livros para
a nossa biblioteca em expansão.

Antes da visita, enviarão um folheto para cada criança com um bilhete de sorteio de
prémios gratuito (o vencedor recebe 7,50£ para escolher um livro na Livraria Roving)
e 'carteiras de livrarias'. Estes são envelopes que os pais podem usar para enviar em
dinheiro ou cheques para as crianças fazerem compras, e para receber qualquer
alteração.

Muitos dos livros são vendidos mais baratos do que se encontra nas lojas da cidade
ou na Amazon, por isso é uma grande oportunidade para conseguir uma pechincha.
As crianças que podem ir às crianças também são bem-vindas para comprar alguns
dos livros, por isso tragam os mais pequenos também.
Consulte o seu site para obter mais fotos e mais informações:
http://www.rovingbooks.com/

Obrigado pelo vosso apoio contínuo na leitura e esperamos vê-lo lá na quarta-feira, 
18 de maio. 

Diácono (Líder de leitura)
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Rugby League Mascot Challenge 
2022

As crianças precisam desenhar uma mascote para
o Campeonato do Mundo de Râguebi e dar à sua
mascote um nome emocionante. A tua mascote
precisa de se mudar e ter uma história
interessante. Inclua o seu nome e Uplands Junior
LEAD Academy na parte de trás do formulário de
inscrição. Se estiver a usar um pedaço de papel
normal, lembre-se de incluir o seu nome, idade,
detalhes de contacto escolar e adulto, bem como o
nome e a história da sua mascote.
Mais detalhes podem ser encontrados no site da
escola.






