LETNIE PÓŁROCZE 2018
FOR SUMMER TERM 2018 AT PRESENT
18.4.18 – Urdd wojewódzkie rozgrywki w piłce nożnej/Urdd County football
19.4.18 –Urdd biegi długodystansowe /Urdd County Cross-country
20.4.18 – Prezentacja na Walijskiej Aplikacji “Atebol” dla klas 4 5 6/Presentations on Welsh
Apps by “Atebol” for pupils in years 4 5 6
24.4.18 – Urdd wojewódzki konkurs plastyczny /Urdd County Arts and Crafts competition
25.4.18 – Klub sportowy dla uczniów klas 4,5 i 6/Sports club for pupils in years 4,5,6 3.15-4.15
27.4.18 – Teatrzyk lalek dla dzieci w Fundation Phase. £1 y plentyn. Puppet Theatre
presentation for pupils in the Foundation Phase. £1 each.
30.4.18 – Klub ogrodniczy dla klas 2 i 3 godz. 15.15-16.15/Gardening club years 2 and 3 3.15 –
4.15
1.5.18 – Prezentacja Jamie Lewis dla klas 3-6/ Jamie Lewis – presentation to pupils in years 3-6
1.5.18 –Zajęcia Urdd 4.30– 5.30
Maj 02-09 /May 2-9 – Krajowe testy dla klas 2-6 /National Tests Years 2-6
9.5.18 – Klub sportowy dla klas 4, 5 i 6 godz. 15.15-16.15/Sports club for pupils years 4, 5, 6
3.15-4.15
10.5.18 –Sesja testowa Crykietu dla klas 1, 2,3/Cricket taster session for pupils in years 1,2,3
11.5.18 – Sprzedaż ciasteczek na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera, organizowany
przez braci Tattersall którzy rownież będą wspinać się na góry Snowdon. Prosimy o dotacje w
postaci ciasteczek oraz 50 pensów dla dziecka na ich zakup / Cake sale – please send in cakes
and 50 p to buy a cake – proceeds towards Alzheimers Society organised by the Tattersall
brothers who will also be walking Snowdon
12.5.18 –Urdd Krajowe zawody w biegach długodystansowych w Aberystwyth/Urdd National
Cross-country at Aberystwyth
13.5.18 – Urdd Krajowe zawody w rugby w Aberystwyth/National Football and Rugby
competitions for Urdd adrannau at Aberystwyth
14.5.18 – Klub ogrodniczy dla klas 2 i 3 godz 15.15-16.15 /Gardening club years 2 and 3

3.15 –

4.15
15.5.18 –Dzień Walijski - różne zajęcia oraz wizyta Walijskiego Muzyka/ Welsh day – Various
activities as well as a visit from the Welsh Whisperer

15.5.18 –Urdd zajęcia /Urdd adran

4.30 – 5.30

16.5.18 – Klub sportowy dla uczniów klas 4, 5 i 6 15.15-16.15/Sports club for pupils years 4,5,6
3.15-4.15
17.5.18 – Forum rodziców w szkole podstawowej o godz. 5:30. Zapraszamy wszystkich. /Parents
Forum at the primary campus at 5.30. All welcome
18.5.17 – lokalne rozgrywki piłki nożnej oraz rounders dla klas 3-6 w szkole Bro Pedr. £1 na
lody. Bring a £1 for a lolly./Local football and rounders competition at Bro Pedr school . Years 36
21.5.18 – Klub ogrodniczy dla klas 2 i 3 godz 15.15-16.15 /Gardening club years 2 and 3

3.15 –

4.15
23.5.17 – Klub sportowy dla uczniów klas 4, 5 i 6 15.15-16.15/Sports club for pupils years 4, 5 ,6
3.15-4.15
24.5.17 – Uczniowie klas 5 i 6 lat spotkają się w szkole w Bro Pedr, aby obejrzeć prezentacje,
które stworzyli na podstawie lokalnych opowieści i bajek./ Pupils from years 5 and 6 in the area
will meet at Bro Pedr School to watch the presentations they have created on local stories and
fables.
Przed półroczem /Before half term – wizyta Anwen Button/Visit form Anwen Button
Maj 28/May28 – Czerwiec 2/June 2ail – Hanner Tymor (Urdd krajowy Eisteddfod.
Powodzienia wszystkim dzieciom ze szkoły Bro Pedr oraz Urdd biorącym udział w konkursie.National Urdd Eisteddfod – best of luck to all competing from school and the Urdd adran)
Poniedziałek/Monday – Cerys Angharad (Telyn) i Seirian Cutler (llefaru), Wtorek/TuesdayCerys ac Alwena, Środa/Wednesday– , Parti llefaru’r adran,
6.6.18 – Sport w szkole podstawowej. /Primary sports
7.6.17 – Szkolne zdjęcia klasowe. /School class Photos – dzieci jak zwykle w mundurkach
szkolnych. All pupils in school uniform as usual
8.6.18 – Kolejny dzień sportu./Second date for Sports day
11.6.18 – 15.6.18 – Wycieczka do Pendine dla klas 6 /Year 6 residential course to Pendine
29.6.18 – Uprzejmie prosimy uczniów o dotację £1, w celu zebrania pieniędzy na wsparcie
Cerys, uczennicy klasy 5, która została wybrana do Brytyjskiej szkolnej orkiestry./We kindly ask
pupils to contribute a £1 in order to raise money to support Cerys a year 5 pupil who has been
selected to be a member of the British schools orchestra.
3.7.18 – Letnie targi szkolne /School Summer Fair
6.7.18 – Wycieczka do Manor House Park dla klas 1 i 2 /Years 1 and 2 trip – Manor House Park

12.7.18 – Zapoznawczy dzień dla klas 6 w szkole ponadpodstawowej/Introductory morning for
year 6 pupils at the senior school.
13.7.18 – wycieczka do Heatherton dla klas 3,4,5 i 6/Years 3,4,5 and 6 trip - Heatherton
13.7.17 – Wycieczka dla dzieci które (są na cały dzień) z Meithrin/Derbyn / Full time Nursery
and Reception pupils annual trips
16.7.18 – Raporty dla rodziców/Reports for parents
17.7.18 – Wieczór wprowadzający dla nowych uczniów Meithrin/ Introductory evening for new
parents and Nursery pupils.
17.7.18 –Pożegnalne party dla klas 6/Year 6 leaving party
SIERPIEŃ/AUGUST BANK HOLIDAY – Eisteddfod Lampeter, oraz okazja dla dzieci aby wziąć
udział w śpiewaniu, recytowaniu, oraz konkursie plastycznym. Starsze dziewczęta będą tańczyć
na ceremaoni. Lampeter eisteddfod and an opportunity for pupils from school to sing, recite and
to complete art work. Older girls will also be dancing in the ceremonies.
20.7.18- Szkoła zamknięta na letnie wakacje. /SCHOOL CLOSES FOR THE SUMMER
3.9.18– /INSET Szkoła nieczynna dla dzieci/No school for pupils

Lekcje walijskiego dla rodziców będą odbywać sie w każdy wtorek
i czwartek w godzinach 15.45-17.15
Welsh lessons for parents will be held every Tuesday and
Thursday at the primary campus between 3.45 and 5.15.

