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SAFEGUARDING NOTICE: Safeguarding is of the utmost importance to us. If you have any concerns that a child is being harmed or is at 
risk of harm, or if you receive a disclosure, you must inform a staff member immediately. 

 

Numer 18 
Piatek  

18 stycznia   
Vendredi  

18 janvier  

Jesli macie jakies pytania odnosnie 

frekwencji waszego dziecka—

prosze zobaczyc sie z   

Mrs Daly (zajmujaca sie frekwencja 

w szkole) 

Piatek, 31 stycznia 

Job Junction– dla 

klas  6. Rodzice mile 

widziani. 

Czwartek 5 marca 

Swiatowy dzien 

ksiazki– ubierzcie 

kostium waszego su-

per bohatera 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Ubyerzcie sie na 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Czwartek 31 marca   

koncert wiosenny 

3:15pm  

Na czas—za 5 9  
Nasza inicjatywa rusza od 27 stycznia. Bedzie 

ona trwala przez 4 tygodnie do ferii lutowych.  

Dzieci beda nagradzane za codzinne chodzenie 

do szkoly oraz punktualnosc.  

Poznajcie nasza 

druzyne dyskusujna                        

Maye, Simon oraz Jaden z kl 5 

udali sie z wizyta do Welles-

bourne Primary School aby wziac 

udzial w warsztatach debaty. Byly 

tam rowniez dzieci z sasi-

adujacych szkol. Dzieci uczyly sie 

jak przeprowadzic dobra dyskusje

– pelna pasji, przygotowania,  

opanowania I przedstawienia.  

Sroda 11 marca   

Spotkanie rodzinne 

3:15pm  

Gung Hay Fat Choy  
Dzieci z klas zerowych celebrowaly 

Chinski Nowy rok—probujac razem 

chinskiego dania.  



 

1.1 Emily Hall  
1.2 Hudson Forster  
1.3 Elisha Galvez  
2.1 Rose Ward  
2.2 Jakub Stawinski  
2.3 Jenny Roberts  
3.1 Isabella Glover  
3.2 Fang Wang  
3.3 Freya Wong  
4.1 Taylor Steer  
4.2 Sophie McArthur  
5.1 Elissa Jabakhanji   
5.2 Mathew Turner  
6.1 Grace Lockley  
6.2 Amelia Dziemian 
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Ochrona dziecka 

Osoby odpowiedzialne to (Designated 

Safeguarding Leads) are: 

 Mrs Price 

 Mrs Stewart 

 Miss Makin 

 Safeguarding Link  

   Governor:  

   Mrs Moores 

 Chair of Gover-

nors: Mr Reynolds 

 

1st 
5.2 

98.3% 

2nd 
4.1 

97.9% 

3rd 
6.2 

97.0% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      451! 

Gratuacje dla gwiazd tygodnia!  

Frekwencja 

92.6% 
Target: 97% 

Nasze gwizdy 

 

Crucial Crew  

Reprezentanci z  St John’s                  
Ambulance, Merseyside Police,              

Waterways Agency, Scottish Power, 
British Transport Police, Dog’s 

Trust oraz Cycle Awareness 
przeprowadzili dla dzieci z klas 6 

warsztaty na temat bezpieczenstwa , 
spedania wiecej czasu na swiezym 

powietrzu  z przyjaciolmi. Dzieci wiele sie nauczyly I 
z przyjemnoscia wziely w udzial w warsztatach. Ich 

zachowanie bylo wzorowe.  

Dzieci z przedszkola gotowaly 
zupe! Zastanawialy sie ktore 

warzywa powinny byc dodane do 
bialej a ktore do czerwonej zupy.  
Po sprobowaniu dzieci wybraly 

czerwona zupe. 



 

Klasa  4.1 uczyla sie o zezonowych 
warzywach I owocach oraz dlaczego 
wazne jest ich kupowanie w danej 

porze roku. Dzieci byly zachwycone 
mogac wziac do domu owoce i 

Po przestudiowaniu abstrakcyjnego artysty  Peter’a Thorpe, klasy 5 have 
zaczely swoje artystyczne prace polaczone z dziedzina ‘Earthlings’. 

Bezpieczny internet  

 Klasa 6.1 przedstwila praktyczne rady dla 

dzieci I rodzicow na temat bezpiecznego 

internet. Dziekujemy za przyjscie. .  

Klasa 1.2 miala mozliwosc 
spostrzezenia drzew wiecznie 
zielonych I tych, ktore traca w 

zimie liscie! 

Inne wiadomosci…  



Christmas Appeal 
 

Once again, we request that children and staff do not send Christmas cards to each 
other but make a donation to help the many people who are  homeless in Liverpool.  

Check out the video on our school website.  

Items needed:  

 Shower gel  

 Shampoo  

 Shaving foam  

 New hats, socks, scarves and gloves  

All items will be given to the Whitechapel Centre. We have supported this shelter over 
the past couple of years and our donations have been gratefully  received.  

 

Rodzice/ opiekunowie—mile widziani   

Apele klasowe 2020 

29th styczen 5.2 

5th luty 5.1 

12th luty 4.1 

26th luty 4.2 

4th Marzec 3.1 

11th Marzec 3.2 

18th  Marzec 3.3 

1st kwiecien 2.3 

22nd kwiecien 2.2 

29th kwiecien 2.1 

6th Maj 1.3 

20th Maj 1.2 

10th czerwiec 1.1 

12th czerwiec R3 

24th czerwiec R2 

1st lipiec R1 

Bezpieczenstwo 

Dzieci nie moga jezdzic na rowerach, hu-

lajnogach I innych pojazdach na terenie szkoly. 

Dotyczy to rowniez rodzicow!  

Mundurek szkolny  

Przypominamy, ze dzieci musza chodzic do szkoly w 

czarnych szkolnych butach. Nie wolno nosic bizute-

rii– z wyjatkiem wkretek oraz lakieru do paznokci. 

Biblioteka szkolna  

Przychodzcie do naszej bibli-

oteki, ktora jest otwarta  od po-

niedzialku do czwartku—3:00 

Male kroki—duze rezultaty 

Bedziemy kontynuowac  Walk Once a Week Chal-

lenge ( pieszo do szkoly) . Dzieci same nanosza 

dane w jaki sposob przyszly do szkoly uzywajac in-

teraktywnej strony—WOW Travel Tracker.  

IfJesli regularnie przychodza pieszo, przyjezdzaja 

na rowerze lub hulajnodze – beda nagrodone 

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie 

dostepne brama od ulicy Frinstead 

Road. A glownym wejsciem do klas 

zerowych I przedszkolnych.   

– Prosze parkowac rozwaznie przywozac dzieci do szkoly oraz przy 

odbieraniu ich. Nasi sasiedzi sa dla nas wazni. 
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Poniedzialek 27 stycznia  Klasy 5—wycieczka do muzeum 

Sroda  29 stycznia 

Sroda 29 stycznia 

Piatek 31 stycznia  

Klasa 5.2 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Klasy 3 oraz  4 Dodgeball—mecz 

Apel—Rockstars 

  

  

Luty  

Sroda 5 lutego R2—spacer zimowy do Croxteth Park  

Sroda 5 lutego Klasa 5.1Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Wtorek  4  lutego  R1—spacer zimowy do Croxteth Park  

Piatek, 7 lutego R3—spacer zimowy do Croxteth Park  

Wtorek, 11 lutego 

Wtorek, 11 lutego  

Wtorek, 11 lutego  

Year 5 and 6 Futsal Competition Archbishop Beck Tennis Centre  

Dzien biezpiecznego internet   

Klasy 3 Wycieczka do  miejsc modlitwy 

Sroda 12 lutego 

Sroda, 12 lutego  

 

klasa 4.1—Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Year 2 taniec afrykanski 

Czwartek, 13 lutego 

Poniedzialek 17—21 lutego 

Arts—apele – ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

ferie 

 

Marzec  

Sroda 4 marca  

Czwartek 5 marca   

klasa 3.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Swiatowy dzien ksiazki 

Sroda 11 marca   

Sroda 11 marca 

Piatek 6 marca  

klasa 3.2 Apel– ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Spotkanie rodzinne 3.15 

Job junction dla klas 6 

Wednesday 18th March  Cklasa 3.3 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Piatek 13 marca   Sports Relief– ubierzcie cos sportowego  

Sroda 18 marca   Wywiadowki 1:30-6:30pm  


