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Dear Parents,                            30th January 2023 
 
We are delighted to be supporting the NSPCC by taking part in Number Day on Friday 3rd February 2023. 
 
The NSPCC need our support more than ever.  By raising money, we can help to fund their vital services 
such as Childline – the helpline that’s always there for children and young people whatever their problem 
or concern. 
 
Making maths meaningful  
Number Day is a great way to make maths fun and bring about a positive, ‘can-do’ attitude towards it. 
 
We are having a day of maths activities and will be taking part in Dress up for Digits.  Pupil are asked to 
wear an item of clothing with a number on it. (football shirt, cap, netball shirt or even a onesie!)  Or get 
more creative dressing in a maths or numbers theme.  To help raise money for NSPCC, we are asking for 
a minimum donation of £1, and we’d love everyone get involved. 
 
All the money we raise in school will make an enormous difference to children today and help the NSPCC 
be there for children tomorrow. 
 
Thank you for your continued support. 
 
Miss O’Hara and Mr Garside. 

 
আমরা শুক্রবার 3রা ফেব্রুযারর 2023 তাররখে সংেযা রিবখস অংশ রিখ়ে NSPCC-কে সমর্ থি েরখত কেখর আিন্দিত । 
 

NSPCC-এর আমাখির সাহায্য আখের কেখ়ে কবরশ প্রখ়োজি । অর্ থ সংগ্রখহর মাধ্যখম, আমরা োইল্ডলাইখির মখতা তাখির 

অতযাবশযে েররখেবার জিয অর্ থা়েি েরখত সাহায্য েরখত োরর - এই কহল্পলাইি য্া সবসম়ে রশশু এবং তরুণখির সব সমসযার 

সহা়েতা েখর ।  
 

গরিতকে মজাদার েরা 

সংেযা রিবস হল েরণতখে মজািার েরার এবং এর প্ররত এেটি ইরতবােে, 'েরখত োখর' মখিাভাব আিার এেটি িুিথান্ত উো়ে। 
 

আমরা েরণত োয্ থক্রখমর এেটি রিি য্ােি েররি এবং অখের জিয কেস আখে অংশ কিব। িাত্রখির এেটি সংেযা সহ 

কোশাখের এেটি েরখত বলা হ়ে। (ফুিবল শািথ, েযাে, কিিবল শািথ বা এমিরে এেটি ও়োিরস!) অর্বা এেটি েরণত বা সংেযার 

রর্খম আরও সৃজিশীল কেরসং েররধ্াি েখর আসার জিয । NSPCC-এর জিয অর্ থ সংগ্রখহ সাহায্য েরার জিয, আমরা িযযিতম 

£1 অিুিাখির জিয বলরি, এবং আমরা সবাই এখত জর়িত হখত োই। 
 

আমরা সু্কখল কয্ সমস্ত অর্ থ সংগ্রহ েরর তা আজখের রশশুখির জিয এেটি রবশাল েররবতথি আিখব এবং আোমীোল রশশুখির 

জিয NSPCC-কে সাহায্য েরখব। 
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