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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 James Green  
NPM Katie Kilcourse  
R.1 Lucas Campbell  
R.2 John-Paul Donovan  
R.3 Bartosz Wlodarczyk  
1.1 Lila Racz  
1.2 Ignacy Trzcinski  
1.3 Anna Boardman  
2.1 Tobi Odunsi  
2.2 Thomas Tasker 
2.3 Georgie Creighton 
3.1 Jacob Sadowski  
3.2 Kerys Cooper  
3.3 Elise Vasak  
4.1 Sonnie Brearley 
4.2 Gerard Thompson  
5.1 Heidi Smith  
5.2 Wade Douglas  
6.1 Jessica Burgess  
6.2 Brandon Hesketh  

Numer 16 
Piatek  

10 stycznia  
Vendredi  

10 janvier  

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 

Dobra kondycja nie zrodzi sie 

z siedzenia!  

Na rowery.  

Dlaczego postanowieniem nowego roku nie moga byc wycieczki rowerowe 

cala rodzina? Dzieci z klas 5 wykazaly sie duza aktywnoscia w tym tygod-

niu rozpoczynajac kurs the Bikeability  ( karty 

rowerowej).  W kaskach, dzieci rozwijaly swoje 

umiejetnosci jazdy na rowerze—uczac sie w jaki 

sposob poruszac sie na ulicy.  

 

 

Szczesliwego Nowego Roku!  
W mieniu grona oraz Rady Szkoly pragne powitac was 

po Swietach I zyczyc szczesliwego nowego roku 2020. 

Nowy rok to jak niezapisana ksiega.  Pioro jest w 

waszych rekach.  Mam nadzieje, ze zapiszecie go pieknie. 

W tym roku pragniemy rozwijac wsrod naszych uczniow 

niezaleznosc oraz aktywne i kreatywne mysli jak rown-

iez  wole opieki nad innymi.  Z radoscia czekamy na 

nowe ich doswiadczenia w tym roku.  

Z powazaniem  

Mrs Price  

Druzyna siatkowki  

Grupa dzieci z klas 6, w srode,  wziela 

udzial w zajeciach z siatkowki w Toxteth 

Firefit .Wszyscy wykazali sie determi-

nacja I duchem sportowca.  
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1st 
1.1 
96.3% 

2nd 
6.2 
96.1% 

3rd 
5.2 
95% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      431! 

Frekwencja 

92.9% 
Target: 97% 

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 

sportowo. 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Inne wiadomosci… 

Stacja—Praca 

Z uwagi na mozliwosc wybory przyszlych 
zawodow, uczniowie klas 6 wezma udzial 
w programie organizowanym przez  Posi-

tive Footprints and Primary Futures. 
Wierzymy, ze nasze dzieci powinny miec wysokie as-

piracje na przyszlosc. Mamy nadzieje, ze wspolpraca z ta 
organizacja—zmotywuje naszych uczniow do rozwijania 
ich  umiejetnosci znajdywania pracy, podkreski ich talent 

oraz da im wglad w rozne profesje dostepne na rynku 
pracy, ktore chcieliby wykonywac. 

Bedzie ekscytujaco!  

Kluby pozaszkolne rozpoczna sie w tym tygodniu. Prosze pam-
ietac aby odebrac dzieci punktualnie o  4pm.  

Nasze gwiazdy!  

Gratulacje dla wszystkich gwiazd 

tygodnia!  



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.  

 

Bezpieczenstwo 

Dzieci nie moga jezdzic na 
rowerach, hulajnogach I innych pojazdach na 
terenie szkoly. Dotyczy to rowniez rodzicow!  

Apele klasowe 2020 
Rodzice/ opiekunowie—mile 

widziani  

15th styczen 6.2 

22nd styczen 6.1 

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 

8th July Nursery 

Mundurek szkolny  
Przypominamy, ze dzieci musza chodzic do szkoly w 
czarnych szkolnych butach. Nie wolno nosic bizute-
rii– z wyjatkiem wkretek oraz lakieru do paznokc. 

Dziekujemy za wspolprace. 

Biblioteka szkolna  
Przychodzcie do naszej bibli-
oteki, ktora jest otwarta  od 

poniedzialku do czwartku 

3:00-3:20pm.  

Zapisy do klas zerowych na wrzesien 
2020 

Jesli chcecie zapisac dziecko do klasy 0—ostateczny 
termin to 15    stycznia 2020. Mozecie tylko starac sie 
o miejsce intrnetowo—a nie przez szkole. Wejdzcie 

na strone urzedu miasta  Liverpool City Council Web 
aby poznac detale. 

https://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/school
-admissions/how-to-apply/  

Male kroki—duze rezultaty 

Bedziemy kontynuowac  Walk Once a Week Challenge ( pieszo do szkoly) . Dzieci 

same nanosza dane w jaki sposob przyszly do szkoly uzywajac interaktywnej strony—

WOW Travel Tracker.  

IfJesli regularnie przychodza pieszo, przyjezdzaja na rowerze lub hulajnodze – beda 

nagrodone odznaka w miesiacu. To naprawde latwe!  

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie 

dostepne brama od ulicy Frinstead 

Road. 

– Prosze parkowac rozwaznie przywozac dzieci do 

szkoly oraz przy odbieraniu ich. Nasi sasiedzi sa dla nas 

wazni. 

https://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/school-admissions/how-to-apply/
https://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/school-admissions/how-to-apply/
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Styczen   

  

  

Poniedzialek, 13 stycznia 

 

Spotkanie Rady Szkoly—program nauczania—9.30 

 

  

Poniedzialek 13 stycznia  Spotkanie Rady Szkoly—9:30am 

Wtorek 14 stycznia  Bikeability Training Day 2 klasa 5– nie zapomnijcie o rowerach 

Wtorek 14 stycznia  Balancability dla klas 1 

Sroda 15 stycznia  

Sroda 15 stycznia 

Klasa 6.2 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Pielegniarka dentystyczna w szkole– Fabulous Fish  

Sroda 22 stycznia  

  

Klasa 6.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Piatek, 24 stycznia klasy 6 Crucial Crew Childwall 9-12pm  

Sroda  29 stycznia 

Sroda 29 stycznia 

Klasa 5.2 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Klasy 3 oraz  4 Dodgeball—mecz 

 3 and 4 Dodgeball Competition  

Piatek, 31 stycznia  Job Junction w szkole klasy 6   

Luty   

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 

Wtorek, 11 lutego  

Year 5 and 6 Futsal Competition Archbishop Beck Tennis Centre  

Dzien biezpiecznego internet   

Sroda 12 lutego 

Sroda, 12 lutego  

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

Year 2 taniec afrykanski 

Czwartek, 13 lutego Arts—apele – ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Poniedzialek 17– 21 lutego  Ferie srodroczne—szkola zamknieta 


