
What’s happening this term?
Columbia Primary School – Term 4

Remember the school gates close at 8.55 in the morning and open at 3.20 in the afternoon.

Thursday 23rd February

● Oral Health Meeting for Nursery, Reception and Year 1: This meeting is run by a
dental nurse and is to help you look after your child’s teeth. (Nursery, Reception and
Year 1 parents only).  This meeting is at 9.15 in the bottom hall.

Wednesday 1st March

● Individual/ sibling photos: The photographer will be in school today to take photos
of your child/ren.

Friday 3rd March

● World Book Day: Your child should dress up as a character from a book.  They can
make, borrow or buy a costume.

● Family Friday Reading in Yrs 3—6: Find out how we teach reading in Yrs 3—6 and
what you can do to help at home. (Year 3—6 parents only).  This meeting is at 9.00
in the bottom hall.

Friday 10th March

● Coffee Morning: Come along and enjoy a cup of tea and piece of cake with other
parents (all parents welcome). This meeting is at 9.00 in the bottom hall.

Friday 17th March

● Family Friday Mastering Number in Yrs 1-2 : Find out how we support children in
Yr 1-2 to become great mathematicians and what you can do to help (year 1-2
parents only). This meeting is at 9.00 in the bottom hall.

Friday 24th March

● Family Friday Mastering Number in Reception: Find out how we support children
in Reception to become great mathematicians and what you can do to help
(Reception parents only). This meeting is at 9.00 in the bottom hall.

Friday 31st March

● Easter Egg Challenge for children: More information to follow about our annual
Easter Egg Challenge.

● End of term: School closes at 2pm for the Easter holiday. School reopens on
Monday 17th April.

NB School may be closed on 2nd, 15th and 16th March due to strike action by teachers in
the National Education Union.  More information to follow on this.
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এই টােম� কী ঘটেছ?
কলি�য়া �াইমাির �ুল – টাম� ৪

মেন রাখেবন �ুেলর �গট�েলা সকাল ৮.৫৫ িমিনেট ব� হয় এবং িবেকল ৩.২০ িমিনেট খুলা হয়।

২৩ �ফ�য়াির বহৃ�িতবার
নাস�াির, এবং ইয়া� ১ এর জন� �মৗিখক �া�� িনেয় িম�ং: এই িম�ং� একজন �ড�াল নাস� �ারা পিরচািলত হেব এবং
এ� আপনােক আপনার বা�ার দাঁেতর য� িনেত সাহায� করেবন। (এই িম�ং �ধু নাস�াির, িরেসপশন এবং ইয়া� ১ এর
মা,বাবা এবং �কয়ারারেদর জন�)। এই িম�ং হল ৯.১৫ িমিনেট (নীেচর হল)।

১লা মাচ�  বধুবার
আলাদা অথবা ভাই �বােনর ছিব: ফেটা�াফার আজ �ুেল আপনার বা�া/বা�ােদর ছিব তুলেবন।

৩রা মাচ�  ��বার
িব� বই িদবস: আপনার বা�া/বা�ারা বইেয়র এক� চিরে�র মেতা �সেজ আসেব। তারা িনেজ
এক� �পাশাক �তির করেত পারেব অথবা ধার করেত পারেব িকংবা িকনেত পারেব।
ফ�ািমিল �াইেড িরিডং ইয়াস� ৩-৬: আমরা কীভােব বা�ােদরেক পড়া �শখাই এবং বািড়েত িকভােব বা�ােদর সাহায�
করেত পারেবন তা �জেন িনন। এই িম�ং �ধু  মা,বাবা এবং �কয়ারারেদর জন� সকাল ৯.00 ঘ�কা (নীেচর হল)।

��বার ১০ই মাচ�
কিফ মিন�ং: আসুন এবং অন�ান� িপতা মাতার সােথ এক কাপ চা এবং �কক উপেভাগ ক�ন (সকল িপতা মাতােক এবং
�কয়ারারেদরেক �াগতম)। সকাল ৯.00 ঘ�কা (নীেচর হল)।

��বার ১৭ মাচ�
ইয়াস� ১-২ ফ�ািমিল �াইেড: মা�ািরং ন�র: আমরা কীভােব ১-২ ইয়াস� বা�ােদরেক মা�ািরং মহান গিণতিবদ হেত
সহায়তা কির এবং আপিন বািড়েত সাহায� করার জন� কী করেত পােরন তা �জেন িনন। এই িম�ং �ধুমা� ১-২ ইয়াস� এর
মা,বাবা এবং �কয়ারারেদর  জন� সকাল ৯.00 ঘ�কা (নীেচর হল)।

২৪�শ মাচ�  ��বার
িরেসপশেন ফ�ািমিল �াইেড মা�ািরং ন�র: আমরা কীভােব িরেসপশেন বা�ােদরেক মহান গিণতিবদ হওয়ার জন� সমথ�ন
কির এবং আপিন সাহায� করার জন� কী করেত পােরন তা �জেন িনন।এই িম�ং �ধুমা� িরেসপশেনর মা,বাবা এবং
�কয়ারারেদর  জন� সকাল ৯.00 ঘ�কা (নীেচর হল)।

৩১�শ মাচ�  ��বার
িশ�েদর জন� ই�ার এগ চ�ােল�: আমােদর বািষ�ক ই�ার এগ চ�ােল� স�েক�  অনসুরণ করার জন� আরও তথ�।
টাম�  �শষ: �ুল ই�ার ছু�র জন� িবকাল ২.00 ঘ�কায় ব� হেব। �সামবার ১৭ এি�ল �ুল আবার খুলেব।

িবঃ�ঃ এই অনসুরণ করেত আরও তথ�। ন�াশনাল এডুেকশন ইউিনয়েন িশ�কেদর ধম�ঘেটর কারেণ ২, ১৫ এবং ১৬ মাচ�
�ুল ব� থাকেত পাের।
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