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Klub sniadaniowy 
Od 19 wrzesnia 2016  bedzie  

kosztowal £2 od dziecka z 

tydzien. 

 

“Czlowiek, ktory pozytywnie mysli nie moze byc brzydki .  Mozesz 
miec zdeformowany nos, krzywe usta tudziez podwojna warge 

lub brode czy tez wystajace zeby…, ale jesli masz dobre, 
pozytywne mysli – beda one, jak promienie sloneczne,  

rozjasnialy twoja twarz i zawsze bedziesz wygladac slicznie”. – 
Roald Dahl, The Twits 

 

W przyszlym tygodniu bedziemy obchodzic 100 rocznce  
Roald’a  Dahls’a ’.  Tydzien ten bedzie obfitowal w warsztaty i 

zajecia poswiecone pisarzowi i jego ksiazkom.  

 

21 wrzesnia, w srode, organizacja 
NSPCC poprowadzi warsztat  
PANTS  w klasach 5 oraz 6.  

We wtorek, 20 wrzesnia nasza druzyna wezmie udzial w biegach 
przelajowych w Wavertree Playing Fields.  Rodzice i opiekunowie 
naszych biegaczy sa jak najmilej widziani.   Powrot do szkoly nastapi 
okolo 17.15 w zaleznosci od ruchu drogowego. 

W czwartek, 22 wrzesnia klasy 
6 wezma udzial w  ‘kreowaniu 
scenek teatralnych  . 

Na rowery! 

W czwartek, 22 wrzesnia niektore dzieci z klas 
wezma udzial w drugiej czesci szkolenia 
rowerowego – bikeability.  Prosze upewnic sie, ze 
dzieci biorace udzial maja w szkole rowery.  

Sprzedaz ksiazek 
W przyszlym tygodniu odbedzie sie w szkole sprzedaz 
ksiazek.  Koszt jednej ksiazki to 20p lub   50p za 3.  Jesli 
chcecie aby dzieci mogly zakupic ksiazki - prosze upewnic 
sie, ze beda mialy w szkole pieniadze na ich zakup. 

Biblioteka  
Od 19 wrzesnia nasza szkolna biblioteka 

bedzie otwarta dla  uczniow i rodzicow od 

poniedzialku do czwartku, w godzinach -  od 

3.00 p.m. do 3.30 p.m.   Posiadamy duzo 

ksiazek dwujezycznych (w jezyku polskim oraz 

angielskim) 

Dla dzieci z klas zerowych dysponujemy 

rowniez ‘woreczkami ksiazkowymi; - 

stymulujacymi czytanie i zabawe z ksiazka). 

Jesli chcecie je wypozyczyc -  Pani T Parr 

bedzie obecna w bibliotece w poniedzialki i 

srody od  3.00 - 3.30 p.m. Nalegamy do 

odwiedzenia naszej biblioteki i zapoznania sie 

z jej atrakcjami – stymulujacymi czytanie.  

Aby utrzymac nasze ksiazki w dobrym stanie – 

prosimy o traktowanie ich z nalezytym 

szacunkiem. Jesli zostana zniszczone – 

bedziecie panstwo poproszeni o dokonanie 

odpowiedzniej wplaty pienieznej na ich 

ponowny zakup.  

 

Frekwencja  

5-9/9/16 
Class % 

6MA 100 

1B 100 

6GA 99.5 

2C 99.3 

5C 99.2 

3H 98.7 

4J 98.0 

5M 96.9 

1H 95.5 

4W 93.0 

2B 92.0 

3H/C 91.6 

 

 

Gwiazdy Tygodnia 
1B John Carter 

1H Leyton Dwyer 

2B Jay Shaw 

2C George Bennet-Pearce 

3H Ethan Dickinson 

3H/C Mehdi Rizvi 

4J Davis Kotwicki 

4W Paul Littlemore 

5C Jack Peck 

5MS Thomas Deary 

6GA Pang Hong Chen 

6MA Rafael Lue 
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