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

de melhorias.

Diary Dates

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.

4th July 4CS/4AG Visit to 
Botanical Gardens

5th July 4JD/4TW Visit to 
Botanical Gardens

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.

Obrigado a todos os nossos pais que vieram ver uma
aula de matemática em ação esta semana. Os teus
filhos gostam muito que entres, assim como o
pessoal. Esperamos que eventos como este o
ajudem a entender o que estamos a ensinar e a
ajudá-lo a apoiar a aprendizagem em casa do seu
filho.
A parceria entre a casa e a escola é essencial para
que as crianças alcancem o sucesso e se sintam
confiantes. Teremos mais no outono.

Feedback dos pais
"Gostei da lição. O método de ensino do professor foi
muito bom. Estou feliz com a aprendizagem das
crianças nas aulas. Estão a progredir bem. Estou feliz
por ter sido convidado para a escola. Obrigado.“

"Gostámos muito das aulas de matemática juntos.
Estou ansioso por mais lições com a minha filha.
Obrigado.“

"Gostei da lição porque estava cheia de informação
sobre o tema. Perderam-se as perguntas, que são
benéficas para todos, uma vez que isso nos ajuda a
recapitular o que tinha sido aprendido. A lição foi
interessante, e todos estavam envolvidos e focados,
o que é importante. Aprendi muito com esta lição."

Podemos esperar por uma divertida e
excitante semana do semestre. O Ano 6 vai
visitar Conkers para celebrar o fim dos
Exames, esperamos que pais, cuidadores e
crianças se juntem a nós na nossa primeira
Feira de verão na quarta-feira, 25 de maio,
e para terminar a semana vamos celebrar o
Jubileu de Platina da Rainha com um
piquenique escolar na sexta-feira. As
crianças são bem-vindas para vir à escola
vestidas de vermelho, azul ou branco.
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Terça, 24 de Maio de 2022: Montagem 
de Escolas Inteligentes de Plástico

Como Escolas Inteligentes Plástico de fazer
parte dos projetos eco-escolas que vão de
apresentar agora, um tempo de lançamento
rápido no próximo ano ano escolar. A equipa vai
focar-se em reduzir o plástico de uso único. No
outono, vamos olhar para um ano de grupo com
eles, para nos concentrarmos neste elemento
ecológico e realizarmos alguns workshops.

Quarta, 25 de Maio de 2022: Eco parada 
na feira escolar

Como menção no anterior Eco Newsletter, os Eco
Warriors terão uma banca onde poderá comprar
plantas/vasos e sementes eco-friendly. Você terá
até a oportunidade de se enfiar e ficar preso
dentro – faça os seus próprios potes ecológicos
por uma pequena carga! Certifique-se de
verificar a nossa barraca e ajudar a fazer a
diferença para o nosso planeta!

Quarta, 8 de Junho de 2022 das 9h00 
às 10h00: Recolha comunitária de lixo

Os Eco Warriors gostariam de lançar a nossa
primeira escolha de lixo comunitário no último
semestre! A Sra. Adam e os Eco Warriors
gostariam de convidar todos os pais para virem
à escola e se juntarem a nós na limpeza de
Highfields pela escola! O plano é contar a
quantidade de sacos que podemos conseguir
encher de lixo e a Equipa Ecológica irá então
medir e analisar esses dados mensalmente. Isto
será exibido no Eco Display e reportado também
nos boletins. Esperemos que com um pequeno
passo com a intenção certa, façamos uma
grande diferença para a nossa comunidade, por
isso juntem-se a nós para fazer essa diferença!

ECO NEWS

Vencedores de Participações de Turma

A frequência escolar desta semana foi de
97.3%

O vencedor da escola é a classe 5AP

O vencedor da escola inferior é classe 4AG
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Tarifa do livro
Obrigado a todas as crianças, pais e funcionários que
compraram um livro no Roving Book Fare hoje. Como
escola, conseguimos atingir o nosso objetivo de 1000
libras, mas, mais importante ainda, as crianças
conseguiram aceder a uma série de literatura de alta
qualidade. Obrigado, Rob e a equipa por terem vindo
e tornar o nosso dia especial. O dinheiro angariado
pela tarifa do livro permitir-nos-á comprar texto novo,
excitante e de alta qualidade para o nosso trabalho
temático no outono. Leitura feliz para todos aqueles
que compraram um livro.

Times Tables Rock Stars Guinness 
World Record tentativa:

Na quarta-feira, 18 de Maio, as nossas crianças
do Year 4 participaram numa transmissão ao vivo
da tabela times. A ideia do riacho era ter tantas
crianças diferentes envolvidas numa mesa de
tempos cantando e dançando junto. As crianças
puderam praticar as suas tabelas de horários de
uma forma divertida e memorável.

Dever de casa
No 4º ano temos trabalhado arduamente
para completar várias atividades ligadas ao
nosso tema da floresta tropical. Estas
crianças incríveis fizeram modelos da sua
floresta tropical em casa e que modelos
maravilhosos são. Bem feito a todos aqueles
que tomaram a milha extra e completaram
um trabalho de casa atencioso neste termo.
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POR FAVOR, 
DOE SEUS 

BRINQUEDOS 
FOFINHOS 

INDESEJADOS 
PARA A NOSSA 

FEIRA DE VERÃO

Cheese 
Pizza and 

Chips 
£1

Chocolate 
Tart
50p

... e muitos mais 
jogos e atividades 

divertidas.....
Balloon 
Animals


