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Numer semestru wiosennego - 3

Drodzy Rodzice, OPiekunowie
W tym tygodniu otrzymujecie plan z
dziedzinami nauki waszych dzieci. Plan
rowniez zawiera nasze wartosci
postepowania:
szacunek
sprezystosc
odpowiedzialnosc
zaradnosc
Naszym celem jest wykreowanie srodowiska
ktore poglebi akademicki rozwoj dzieci
oraz rozwinie w nich bydowanie
pozytywnych relacji z innym, dzieki ktorym
dzieci osiagna sukces w szkole i po jej
ukonczeniu. Przypominamy, ze nasza
szkolna biblioteka jest otwarta od
poniedzialku do czwartku. Znajduja sie w
niej ksiazki, z ktorych kazde dziecko moze
wybrac cos dla siebie. Pani
J K Rowling powiedziala: ‘Jesli nie lubisz
czytac to nie znalazles jeszcze
odpowiedniej ksiazki’. Jestem pewna, ze
nasza biblioteka zawiera ksiazki dla
kazdego dziecka.

“Jestesmy odpowiedzialni za energie, ktora
kreujemy oraz za ta, ktora dajemy innym’.”.
Zycze wszystkim milego weekend.

Mrs Gough

Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RMG
1T
1H
1HC
2B
2BY
2C
3C
3H
4J
4W
5A
5S
6GA
6MA

Igancy Trzinski
Summer Conway
Ruby Brooks
Gabriella Narkeviciute
George Creighton
Rosa O’Connell
Jind Johal
Leon Xu
Niemah Musanhu
Anis Makrani
Olivia Murphy
Maye Gueye
Ethan Brough
Amelia Dziemian
Aimee Cummings
Mamadou Gueye
Taylor-Leigh McIntyre
Olivia Taylor
Chloe Wallace

Frekwencja
15-19/1/18
Class

%

3C
1H
5M
RVH
1C
RG
1HC
RMG
4J
2BY
2B
4W
5A
3H
6GA
6MA

98.0
97.2
95.5
95.3
94.6
94.0
93.8
92.7
92.3
91.4
91.3
90.3
89.9
88.7
88.5
83.6

Wyniosla =
92.4%

÷+x-÷+x-÷+xW piatek, 2 lutego odbedzie sie fantastycznie
zorganizowany matematyczny dzien.
Bedziemy zbierac fundusze na NSPCC. Dzieci
wezma udzial w wielu interesujacych
warsztatach zprganizowany przez ta
organizacje. Prosimy o 50p dotacji na ten cel
na 1 dziecko.

Czy jestescie swiadomi jakie APPs oraz jakie gry wasze dzieci sciagaja na swoje
telephony, tablety, i -pady oraz w jaki gry graja?
Niektore APPs itp sa bardzo nieodpowiednie dla dzieci mimo iz sa przeznaczone dla
mlodych ludzi oraz sa opisane jako przyjazne dzieciom.
Prosze sprawdzic w co gra wasze dziecko – zagrajcie w nie I zastanowcie sie czy sa
odpowiednie dla waszych dzieci! Moze nie powinny juz w nie grac.

WAZNE
Ponownie dostalismy sprawozdania, iz dzieci pytane sa przez obcych aby
z nimi poszly.
Prosze niezmiernie uwazac w czasie przyprowadzania dzzieci. Prosze
natychmiast dac nam znac jesli zauwazycie cos niepokojacego.
Prosze rozmawiac z dziecmi na temat ‘stranger danger’ oraz o fakcie aby
w zadnym wypadku nie poszly za obca osoba, ktorej nie znaja
Jest niezmiernie wazne aby nasze dzici byly bezpieczne.
Dziekujemy.

Dzieci nie moga byc odebrane wczesniej ze szkoly jesli nie
zostalo to wczesniej zgloszone. Prosze nas zawiadamiac
wczesniej – w miare mozliwosci pokazujac list
zwiadamiajacy o wizycie
Dzieci odbierane wczesniej traca wazny czas nauki.

Daty do kalendarza
Monday 29/1/18
Friday 2/2/18
W/C Monday 5/2/18
Wednesday 7/2/18
Friday 9/2/18
12 – 15 /2/18
Monday 19/2/18
19-23/2/18
Thursday 22/2/18
Friday 23/2/18
Friday 9/3/18
Monday - Thursday 14 –17th May

Year 3 wycieczka do to Martin Mere
Year 5 wyciecaka to Places of Worship
NSPCC dzien matematyczny – 50p dotacja
Tydzien testow sprawdzajacych postepy w
nauce
Year 6 mecz pilki noznej Broadgreen High
School 3.30- 5pm
Zakonczenie zajec at 2pm przed feriami
Ferie
8.55am powrot do szkoly
Super Hero Week
Biego przelajowe w Sefton Park
Dzieci przebieraja sie w bohaterow
Concert muzyczny
INSET DAY – szkola zamknieta dla dzieci
Year 6 SATs week

Gratulacje
Ellis Hancock, Denis Gedek oraz Katelyn McLoughlin
- Naszych mistrzow szachowych

