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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. 

 

NAM  Sydney Wright  
NPM  Tosin Owonifari  
R.1 David Bronnzini  
R.2  Kian McKeown  
R.3  Alfie Mawdsley  
1.1 Zoe Hoos 
1.2 Ben Zhen 
1.3 Jessica Humphreys  
2.1 Corey Forster  
2.2 Xiao Qian Kuang  
2.3 Sienna Critchlow 
3.1 William Lancaster  
3.2 Daniel  Muzhuzha 
3.3 Leon Xu 
4.1 The Whole Class  
4.2 Billy Shepherd  
5.1 Daniel Williams  
5.2 Jade Gaskell  
6.1 Charlie Handley  
6.2 Jak eBamber  

Numer 12 
Piatek  

29 listopad  
 

Vendredi  
29th Novembre 

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 

 

W tym tygodniu nasi uczniowie wykazali sie wspanialymi 

umiejetnosciami artystycznymi w tonowaniu, cieniowa-

niu czy ukladzie wlokien eksplorujac wiele srodkow 

artystycznych.  Ich prace odznaczyly sie najwyzsza 

jakoscia. Wszystkie prace artystyczne odwzorowaly style 

naszych ulubionych artystow. Szkola obecnie zostala 

udekorowana  pieknymi swiatecznymi pracami naszych 

mlodych artystow.  

 Gdzie dzieci sa priorytetem 

A oto niektore fan-

tastyczne szkice z 

klas 1. Dzieci skupily 

uwage na prawid-

lowym operowaniu 

olowkiem.  

Dzieci z klas 1 
pochwalily sie dzic fan-

tastycznymi pracami 
artystycznymi.  
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l  Jesli macie jakies pytania 

odnosnie frekwencji 

waszego dziecka—prosze 

zobaczyc sie z   

Mrs Daly (zajmujaca sie 
frekwencja w szkole 

Klasa  2.3 poznawala roznice miedzy uzyciem 

olowkow i farb, filcu I bibuly, dyskutujac co kiedy 

moze byc uzyte.   

 

1st 
4.2  
97.8% 

2nd 
1.1 
97.6% 

3rd 
1.2 
96.7% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja to     414

Frekwencja 

92.8% 
Target: 97% 

Dzieci rowniez mieszaly kolory 

w celu dobrania odpowiednie-

go nastroju. 

Najpierw 

dyskutowaly, 

ktory kolor oddaje odpowiednie 

uczucie a potem go dobieraly. 

Intresujace byly rozazania na temat 

roznych opcji!  

5/12/19 

Key Strings Musical 

koncert 3-4pm 

5/12/19 

Chor szkolny zaspiewa 

przy Edge Lane Shop-

ping Park  10am 

12/12/19 

Wybory 

Szkola zamknieta 

6/12/19 

Przedszkole PM wycieczka 

do  Croxteth Park  

13/12/19 

Dzien swiatecznego 

swetra  

Klasa 2.1 poznawala rozne srod-
ki artystycznego wyrazu art me-

diums and decydujac ktore z 
nich najepiej uzyc i dlaczgo.  
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Klasa 4.1 poznawala                  
Vincent Van Gogh , 

wykonujac fan-
tastyczne portrety 

artysty. 

Klasa 5.2 eksperymentowala z odcieniami I 
cieniami, co bylo czescia poznawania sztuki 

part of Picasso .  

Po poznaniu prac William’a  Morris’a, uczniowie 6:2  
wykonali swoje wlasne prace—odbicia w jego stylu.  

Fantastyczne szkice a potem 
malowane obrazy Van Gogh’a  

‘Starry Night’ wyprodukowala 4.1. 
Fantastyczne ujecie detalu, wola 

polepszenia I motywacja ze strony 
rowiesnikow. Gratulacje 4.1!  

Class 3:2  sketching 
trees, studying the 

artist Peter Doig  



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.  

 

Zdrowie i bezpieczenstwo 

Obserwujemy coraz wiecej dzieci wymiotujacych I majacych 
biegunke—symptomami niezytu zoladka. Czesto jest to 

spowodowane przez Norovirus. Jesli wasze dziecka ma takie 
symptom—prosze miec je po opieka w domu I nie przyprowa-
dzac do szkoly przez 48 hours od ostatniej biegunki czy wymi-
otow.  Jest to bardzo wazne w celu nie rozprzestrzeniania in-

fekcji.  

Gratulacje dla  Toby Stobbart, 

Maja Parzecka 

 and Nicole Wlasiuk, ktorzy 

wygrali konkurs na kartke 

swiateczna prowadzony przez 

Swiateczna prosba 
Jeszcze raz prosimy aby dzieci nie przynosily kart swiatecznych dla kazdego. 

Zamiast tego prosimy o dotacje dla bezdomnych. Prosze zobaczyc nasze szkolne 

video na naszej stronie.  

Czego potrzebujemy:  

 Plyny po prysznic 

 Szampony 

 Pianki do golenia 

 Nowe czapki, skarpetki, szaliki I rekawiczki 

Wszystkie rzeczy beda przekazane do Whitechapel Centre. Wspieramy ta 

organizacje od kilku lat. Dziekujemy.  

Inne wiadomosci… 



Grudzien 
 

Sroda 4 grudnia 

 

Wycieczka klas 4 do Chroxteth Park na wiktori-

anskie swieta 

Dzien swiatecznego swetra 

piatek 13 grudnia Swiateczny lunch 

Wtorek 17 grudnia Przedstawienie w szkole 

czwartek 19 grudnia 

Czwartek 19 grudnia 

Party Day- dzien bezmundurkowy 

Wycieczka klas zerowych do Windmil Farm 

piatek 20 grudnia Dzien bezmundurkowy 

Dzieci koncza zajecia o 2 ( ferie swiateczne) 

  

                                        Swiateczne apele – rodzice/opiekunowie mile widziani 

          Poniedzialek, 9 grudnia klasy 1 -2 - jaselka 

poniedzialek 9 grudnia  R1 spiewanie swiatecznych piosenek - 2pm 

Wtorek 10 grudnia klasa 2:1 swiateczne piosenki 10am 

Wtorek 10 grudnia klasa R2 swiateczne piosenki 2pm 

Wtorek 10 grudnia klasy 3 oraz 4 swiateczne piosenki 2pm 

Sroda 11 grudnia klasa 2.2 przedstawienie swiateczne 10am 

Sroda 11 grudnia klasa R3 swiateczne piosenki 2pm 

Sroda 11 grudnia 

Czwartek  12 grudnia 

Piatek, 13  grudnia 

Wtorek 17 grudnia 

Poniedzialek 6 stycznia 

klasy 5 oraz 6 swiateczne piosenki 2pm 

Szkola zamknieta—wybory 

klasa 2.3 swiateczne piosenki 

Jaselka w przedszkolu 10.00 oraz 14.00  

Szczepienia przeciw grypie 
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