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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 Bronzini  
R.2 Kian McKeown  
R.3  Alfie Mawdsley 
1.1 Lola Lloyd 
1.2 Arwa Tariq 
1.3 Rebecca Green   
2.2 Logan Cooper  
2.3 Jessica Bierowicz  
3.1 Rosa O’Connell  
3.2 Ruby Devine 
3.3 Grace Williams  
4.1 Summer Mills  
5.1 Olivia Sealey 
5.2 Amelia Dunn 
6.1 Maggie Williams  
6.2 Rachel Williams  

Numer: 13 
Fpiatek  

6 grudnia  
Vendredi  

6 december 

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 

 

        Gdzie dzieci sa priorytetem

W tym tygodniu odwiedzili 

nas specjalni goscie. Dzieci 

byly niezmiernie po-

dekscytowane sluchajac Sw. 

Mikolaja I jego elfow—

opowiadajacych o reniferach. 

Dzieci napisaly reportaze, opowiadania i listy.  

Nastala Pora Radosci  

Swiateczne spotkanie rodzinne  

Ponownie nasze spotkanie rodzinne 

bylo fantastycznym wydarzeniem. . 

Dziekujemy wszystkim, ktorzy nas 

odwiedzili. 

Dziekujemy 

nauczycie-

lom,ktorzy 

zostali I przygotowali wszystko.  

Specjalne podziekowania dla Ms 

Wright za zorganizowania wszystkiego oraz czlonkom 

choru Royal Court Choir, ktorzy spiewali z dzicmi 

swiateczne piosenki. 
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6.1 really enjoyed making stars as 
part of our class decorations. 

 

 

1st 
4.2  
98.4% 

2nd 
5.2 
96.3% 

3rd 
1.2 
95% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      382! 
Frekwencja 

88.6% 
Target: 97% 

9/12/19 

klasa 1 Jaselka 10am  

9/12/19 

klasa R2 swiateczne 

spiewy 2pm  

10/12/19 

Cklasa 2:1 swiateczne 

spiewy 10am  

10/12/19 

Klasa R3 swiateczne 

spiewy 2pm  

10/12/19 

Klasy 3 oraz 4 swiateczne 

spiewy -2pm  

11/12/19 

Klasa R1 swiateczne 

spiewy— 2pm 

Po przestudiowaniu 
prac Susie Lacome, 

klasa 6.1 wykreowala 
swoje prace, uzywajac 
domkow piernikowych 

jako inspiracji.                        
inspiration  

R.2 byla bardzo zajeta 
dekorowaniem choinki 

I pisaniem kart 
swiatecznych w swoim 

wlasnym grotto.  

11/12/19 

Klasa 2.2—swiateczne 

spiewy—2pm 

11/12/19 

klasy 5 oraz 6  - swiatec-

zne spiewy—2pm  

13/12/19 

klasa 2.3—swiateczne 

spiewy—2pm 



 

klasa 4.1 wykazala sie muzycznym talentem, grajac dla grupy 
studentow z Hope University. Dzieci graly na ukulelach, 

dzwonkach, pianinkach oraz perkusji.  

Inne wiadomosci…. 
Nasi tancerze z klas 4 dali swi-
etny wystep  w konkursie tanca 
Liverpool School’s Dance festi-
val. Ich rychy, styl i ekspresja 

taneczna byla wysoko oceniona 
przez publicznosc.   

Podczas wizyty  Musical Movers, R.1 miala niesamowita frajde gra-

jac na instrumentach.  



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 

przyprowadzac do szkoly przez 48 hours od ostatniej biegunki czy wymiotow.  

Jest to bardzo wazne w celu nie rozprzestrzeniania infekcji.  

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.  

Mundurek Szkolny 
 Czerwona koszulka polo ze szkolnym  logo 

 Granatowa bluza lub sweterek ze szkolnym logo  

 Szara spodniczka lub spodnie  

 Biale lub szare skarpety 

 Nie wolno miec bizuterii oraz pomalowanych paznokci  

Prosze  NIE KUPOWAC dzieciom butow sportowych, nawet jesli sa 
cale czarne. Wszystkie dzieci MUSZA przychodzic do szkoly w 

czarnych szkolnych butach, ktore moga byc pastowane. 



 

Grudzien 
 

 

 

Piatek 13 grudnia 

 

 

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 

 

  

                                                                                                                  

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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