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Numer semestru wiosennego- 6

Drodzy rodzice i opiekunowie,
Po raz kolejny w ciagu ostatnich paru tygodni nasze dzieci wziely udzial w wielu
wspanialych wydarzeniach. Nasi uczniowie klas 3-6 z duza werwa uczestniczyli w
naszym apelu szermierki. Zdjecia z niego mozna zobaczyc na naszej stronie.
Uczniowie klas 3-6 odwiedzili Norris Green Library i zapoznali sie z jej oferta. Z
poczatkiem ferii warto zapoznac sie z bezplatna oferta biblioteki glownej w Liverpool
(prosze zapoznac sie druga strona naszego biuletynu).
Klasy 5 odwiedzily St Georges Hall aby wziac udzial w ‘Narnia Experience’. Dzieci
doswiadzczyly przejscia przez szafe pelna futer … aby wstapic na sniezny dywan
sosnowego lasu. .. Byl to magiczny dzien dla wszystkich.
Mrs Smith poprowadzila apel dla uczniow klas 3-6 pod nazwa ‘Jak bezpiecznie korzystac z
Internetu’, w czasie ktorego dzieci wypelnily nasza ankiete bezpiecznego korzystania z
sieci, ktorej rezulataty beda podane w przyszlym tygodniu.
Odwiedzajac wszystkie klasy w tym tygodniu bylam pod wrazeniem entuzjazmu i ich
pozytywnego nastawienia do nauki . "Nie mozna miec dobrego dnia ze złym
nastawieniem, jak rowniez nie mozna miec zlego dnia z dobrym nastawieniem"
Zycze wszytkim przyjemnego weekendu
Mrs Gough

Daty do kalendarza
Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RR
1B
1H
2B
2C
3H
3HC
4J
4W
5C
5MS
6GA
6MA

Nicole Wlasiuk
Shay Ball
Aaron Grierson
Raghad AlAbdali
Demi-Lea Mawdsley
Gerard Thompson
Luke Wood
Leighton Jones
Maxton Wong
Alfie Jay
Blake Granell
Millie Lindsay
Jeremiah Galvez
Jon Speedy
Alexandra Taylor
Paul Colligan
Ashton Hilton

Date
poniedzialek
13.2.17 do
czwartku
16.2.17
sroda
15.2.17

czwartek
16.2.17
piatek
17.2.17
poniedzialek
27.2.17
wtorek
28/2/17
sroda
1/3/17
czwartek
2/3/17
piatek
3/3/17

Activity
Badanie dzieci klas zerowych

 klasy 3 - epoka brazu- przedstawienie
teatralne
 poranna klasa przedszkolna- wycieczka do
muzeum
 popoludniowa klasa przedszkolna- wycieczka
do muzeum
 klasy 3 – Uczta w stylu epoki brazu
 Muzyczne przedstawienia klasowe – piosenki z
filmow ‘Disney’a’
 Przerwa semestralna
8.55am powrot do szkoly
 klasy 3 oraz 4 –klub szermierki 3-4pm
 bieg przelajowy w Sefton Park
Zebranie rodzicow – panstwowy test
fonetyczny 9-9.40am
Swiatowy Dzien ksiazki
Zebranie dla rodzicow klas 1 w kwestii uczenia
matematyki

Frekwencja
30/1-3/2/17
Class

%

2C

100

1B

98.4

3H

97.7

5C

96.8

RR

95.0

4W

95.0

5M

94.8

2B

94.7

1H

94.0

6MA

93.9

RVH

93.3

3HC

92.9

RG

92.8

6GA

92.7

4J

88.9

Wyniosla
94.6%


Sesje Yogi dla mam,
niemowlat i maluchow
zaczely sie juz w tym
tygodniu. Wciaz
dysponujemy kilkoma
wolnymi miejscami.
Zapraszamy zainteresowane
mamy z dziecmi. Sesje
odywaja sie w poniedzialki
od 9 - 10.30am w sali

gimnastycznej.

Bardzo prosze wszystkich rodzicow o zaprzestanie uzywania telefonow komorkowych w momencie
przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoly. Prosba ta skierowana jest od nauczycieli, ktorzy
chca porozmawiac z rodzicami ale czuja sie niezrecznie przerywajac ich konwersacje telefoniczne.
Dzieci uwielbiaja dzielic sie wydarzeniami dnia i zwykle nastepuje to pod koniec dnia szkolnego.
Rowniez bardzo prosimy aby nie gromadzic sie przy glownych drzwiach wejsciowych.
Bezpieczenstwo waszych dzieci jest naszym priorytetem a wielu rodzicow utrudnia nam to o
godzinie 8.55am. Bardzo prosze czekac za niebieska barierka.

