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 14

piatek
13 grudnia
Vendredi
13 december

Gdzie dzieci sa priorytetem
Respectful

Chcielibysmy aby
swieta byly codziennie
Tak wlasnie bylo w Monksdown w
tym tygodniu. Byl to wspanialy
tydzien.

Resilient

W klasach 1 odbyly sie Jaselka a
wpozostalych swiateczne spiewy. W
przyszlym tygodniu odbeda sie
Jaselka w przedszkolu.
Gratulacje dla dzieci za ich wysilek
w tym semestrze. Teraz mozecie
sie zrelaksowac.

Responsible

Dzieci z przedszkola spedzily magiczne momenty z
Mikolajem i zwierzetami w Croxteth Park !

klasa 4.2 byla zajeta w kuchni pieczeniem
pierniczkow.

NAM Neveah Shaw
NPM Mera Benesa
R.1 Ivan Lawal
R.2 Parisha Verma
R.3 Jeremiasz Drozdek
1.1 Nathan Williams
1.2 Sadie Murphy
1.3 Max Witkowski
2.1 Bobby Baker
2.2 Logan Cooper
2.3 Nelly Wu
3.1 Denas Kuliesius
3.2 Leah Al-Waidh
3.3 Lucy Wileman
4.1 Ruby Longworth
4.2 Olivia Murphy
5.1 Valerie Vlachova
5.2 Rose Abunene
6.1 Taylor Ellis
6.2 Toni Corris
Ochrona dziecka
Osoby odpowiedzialne to (Designated
Safeguarding Leads) are:

 Mrs Price

Resource-

 Mrs Stewart
 Miss Makin
 Safeguarding Link
Governor:
Mrs Moores
 Chair of Governors: Mr Reynolds

W piatek wszyscy zjedlismy pyszny swiateczny obiad
przygotowany przez nasze kucharki pod dyrekcja Lesley.

17/12/19
Pantomimea w szkole

Respectful

19/12/19
Wycieczka klas zerowych
do Windmill Farm

19/12/19

Inne wiadomosci…

Party —dzien bezmundurkowy

Resilient

Nasz Liver Bird Photograph zostal
wystawiony w tym tygodniu.
Przedstawia fotografie wykonane
przez klase 5.1 Wyglada fantastycznie.

20/12/19
dzien bezmundurkowy

Responsible

Dziekujemy wszystkim, ktorzy wypelnili kwestionariusz dla rodzicow. Odpowiedzialo 214 rodzin.
Fantastycznie. Analiza I raport jest na naszej stronie
pod Parent Zone - Parent View.

20/12/19
Szkola zostanie
zamknieta o 2pm

6/01/20
Powrot do szkoly o
8:55am

Wszystkie kluby zakonczyly swoja dzialalnosc w tym tygodniu z uwagi na ferie.
Frekwencja

85.5%
Target: 97%

Resourceful

1st
4.2

2nd
1.1

3rd
5.2

97.8%

92.7%

92%

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja

358!

Jesli macie jakies pytania
odnosnie frekwencji
waszego dziecka—prosze
zobaczyc sie z
Mrs Daly (zajmujaca sie

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

Christmas Appeal

Once again, we request that children and staff do not send Christmas cards to each
Wszystkie
rzeczyabeda
przekazane
taLiverpool.
other but make
donation
to help do
theWhitechapel
many peopleCentre.
who areWspieramy
homeless in
organizacje od kilku lat.
Dziekujemy.
Check
out the video on our school website.
Items needed:
Shower gel



Zdrowie i bezpieczenstwo

Shampoo
Obserwujemy coraz wiecej dzieci wymiotujacych I majacych biegunke—

Shaving
foam
symptomami
niezytu zoladka. Czesto jest to spowodowane przez Norovirus. Jesli
wasze
dziecka
takieand
symptom—prosze
miec je po opieka w domu I nie

New
hats,
socks,ma
scarves
gloves
przyprowadzac do szkoly przez 48 godzin od ostatniej biegunki czy wymiotow.
All items willJest
be given
to thewazne
Whitechapel
We have supported
this shelter over
to bardzo
w celuCentre.
nie rozprzestrzeniania
infekcji.
the past couple of years and our donations have been gratefully received.


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
Wtorek 17 grudnia

Pantomima w szkole

Respectful

Czwartek 19 grudnia

Wycieczka kla 0 do Windmill Farm

Czwartek 19 grudnia

Party– dzien bezmundurkowy

Piatek 20 grudnia

Dzien bezmundurkowy
Koniex szkolnych zajec na czs swiat—14.00

Swiateczne wystepy - Rodzice/ opiekunowie mile widziani
Wtorek, 17 grudnia

Jaselka w przedszkolu - 10am

Wtorek, 17 grudnia

Jaselka w przedszkolu - 2pm

Styczen
Resilient

Poniedzialek 6 stycznia

Powrot do szkoly—8:55am

Poniedzialek 6 stycznia

Szczepionki przeciw grypie —prosze skontaktowac sie z nauczyciem
jesli nie chcecie aby wasze dziecko zostalo zaszczepione.

Wtorek, 7 stycznia

Bikeability Training Day 1 klasa 5– nie zapomnijcie o rowerach

Sroda 18 stycznia

Klasy 6 mierzeni I wazenie – prosze skontaktowac sie z nauczyciem
jesli nie chcecie aby wasze dziecko bylo mierzone I wazone.

Poniedzialek 13 stycznia

Spotkanie Rady Szkoly—9:30am

Responsible

Wtorek 14 stycznia

Bikeability Training Day 2 klasa 5– nie zapomnijcie o rowerach

Wtorek 14 stycznia

Balancability dla klas 1

Sroda 15 stycznia

Klasa 6.2 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)

Sroda 22 stycznia

Klasa 6.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)

Piatek, 24 stycznia

klasy 6 Crucial Crew Childwall 9-12pm

Sroda 29 stycznia

Klasa 5.2 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)

Piatek, 31 stycznia

Job Junction w szkole klasy 6

Luty
Resourceful

Sroda 5 lutego

R2—spacer zimowy do Croxteth Park

Sroda 5 lutego

Klasa 5.1Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)

Czwartek 6 lutego

R1—spacer zimowy do Croxteth Park

Piatek, 7 lutego

R3—spacer zimowy do Croxteth Park

Wtorek, 11 lutego
Sroda 12 lutego
Czwartek, 13 lutego
Poniedzialek 17– 21 lutego

Dzien bezpieczenstwa w internecie
klasa 4.1—Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)
Arts—apele – ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)
Ferie srodroczne—szkola zamknieta

