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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: 19 
Piatek  

31 stycznia   
Vendredi  

31 janvier  

 

 

Jesli macie jakies pytania 

odnosnie frekwencji waszego 

dziecka—prosze zobaczyc sie z   

Mrs Daly (zajmujaca sie 

Piatek, 31 stycznia 

Job Junction– dla klas  6. 

Rodzice mile widziani. 

Czwartek 5 marca Swia-

towy dzien ksiazki– 

ubierzcie kostium 

waszego super bohatera 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Ubierzcie sie na sportowo 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Czwartek 31 marca   

koncert wiosenny 

 

Sroda 11 marca   

Spotkanie rodzinne 

3:15pm  

Nasze gwiazdy 
Gratulacje dla naszych 

gwiazd tygodnia. 

Rockowa tabliczka mnozenia! 
Dzisiaj ruszyla nasza rockowa tabliczka mnozenia. Program ten jest uzywany w 
wielu szkolach I ma bardzo pozytywny impact na uczenie sie tabliczki mnozenia 
przez uczniow.  Kazda sesja trwa 3 minuty. Uczniowie klas 2 do 6 beda uzywali 

programu w klasie. Moga rowniez uzywac go w domu.  

Prosze, zapytajcie o to dzieci I motywujcie je do codziennego uzywania programu  
w domu. Praktyka czyni postepy!  

Wskazuwka od naszego lidera IT, Malek: “Sciagnijcie  app na telefon lub 

tablet poniewaz mniejszy ekran jest wygodniejszy w uzyciu. ” 

Imie lidera IT Pozycja Czas w 
sekundach 

Malek Benesa Rock Hero .066 

Dylan Foster Rock Legend 1.09 

Artin Kananian Rock Legend 1.24 

Reece He Rock Legend 1.89 

Dylan Huynh Rock Star 2.46 

Poniedzialek, 2 marca  

KS1 SATS—spotkanie dla 

rodzicow/ opiekunow 

 

Nasi szkolni radni sie licza! 
Nasze szkolna rada spotkala sie z kucharka I 

Simonem z ‘ jedzenie dla mysli’ aby 
przedyskutowac szkolne obiady. Dzieci 

podzielily sie rezultatami ankiety o 
popularnych I niepopularnych obiadach oraz 

sugestiami na poprawe menu.  

Nota o bezpiecznstwie 
Nasz mundurek szkolny zostal zaprojektowanny jako staranny, 
wygodny praktyczny I odzwierciedla nasze wysokie standardy. 

Bizuteria– jest zabroniona z wyjatkiem malutkich wkretek.  
 Paznokcie I makijaz– zabrania sie malowania paznokci I makijazu. Nie 
wolno miec w szkole zelowych paznokci oraz tymczasowych tatuazy.   

Dlugie wlosy  - maja byc zawsze zwiazane do tylu. Opaski na wlosy I 

gumnki nie moga sie rzucac w oczy I powinny byc w szkolnych 

kolorach.  

Buty – Dzieci musza miec w szkole czarne buty, ktore mozna 

pastowac.  



 

NAM  Anthony Jennings  
NPM Lewis Xu 
R1 Dylan Brearley  
R2 Jacob Loughlin  
R3 Jakub Ulita  
1.1 Zachary Mohktar 
1.2 Xavier Ryan-Keouski 
1.3 Amrit Johal 
2.1 Laura Namavira 
2.2 Lucy Kelly 
2.3 Jessica Bierowicz 
3.1 Roxy Kemp 
3.2 Lacey Foot-Cummings 
3.3 Olivia Morris 
4.1 Harriet-Lily Davis 
4.2 Luke Carter 

5.1 Aiden Nash 
5.2 Alice Namavira 
6.1 Kenzie Stinchcomb 
6.2 Olivia Cowan 
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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 Governors: Mr 

Reynolds 

 

1st 
6.2 

99.0% 

2nd 
5.1 

98.7% 

3rd 
4.2 

98.1% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      461! 

Frekwencja 

94.9% 
Target: 97% 

Planeta Ziemia 
Klasy 5 odwiedzily w tym 
tygodniu World Museum 

w Liverpool. Wziely 
udzial w warsztatach w 

planetarium oraz 
zobaczyly naturalne 

bogactwa ziemi.   

Podroznicy 

Klasy 2 uzyly Google 

Earth aby odnalezc 

miejsca, ktore  

zwizytowali podczas 

magicznych wojazy.  

Rock on! 

Klasy  3 rysow-

aly I odbijaly 

skamieliny uz-

ywajac roz-

nych tworzyw.  

Viva Espania 
Barcelona to stimulus dla dzieci z klas  4                       
na lekcjach geografii.   Dzieci rozpoczely 

project tworzenia glinianych domow w stylu 
Antoniego 

Gaudí.   
Wkrotce 
ukoncza 

swoje 
prace! 

Benvenuto in Italia    
Klasy  2 mialy mozliwosc 

uczestniczenia w robieniu 
pizzy z prawdziwym 

kucharzem—jako ze w 
swoojej podrozy dotarli 

do Wloch.  



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 

8 lipiec—przedszkole 

Bezpieczenstwo 

Dzieci nie moga jezdzic na rowerach, hu-

lajnogach I innych pojazdach na terenie szkoly. 

Dotyczy to rowniez rodzicow!  

Biblioteka szkolna  

Przychodzcie do naszej bibli-

oteki, ktora jest otwarta  od 

poniedzialku 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 nagrodzone 

odznaka w miesiacu. To naprawde latwe!  

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie dostep-

ne 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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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 

Sroda—26 lutego  

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

Ferie 

Klasa 4.2—apel  - ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

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  




