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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: 17 
Piatek  

17stycznia   
Vendredi  

17 janvier  

 

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 

Czwartek 5 marca 

Swiatowy dzien 

ksiazki– ubierzcie 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Frekwencja jest bardzo 

Klasa  6.2 wystapila z apelem o bezpieczenstwie w 

internecine. Apel obejrzeli rodzice dzieci oraz klasy 

3 I 4.  Uczniowie podzielili sie waznymi informacja-

mi jak bezpiecznie korzystac z internet.  Jesli macie 

jakies niepokoje z tym zwiazane—skontaktujcie sie 

z  Mrs Smith ( IT Lead nauczycielka klasy 5) 

W tym tygodniu klasa 5 zakonczyla kurs 

Bikeability  level 1 oraz level 2                 

Gratulacje!  

Frekwencja I punktualnosc jest bardzo 

wazna w naszej szkole.  Podwyzszanie 

frekwencji jest naszym priorytetem. 

 Prosze pamietac ze drzwi do klas sa otwarte 

o 8:50am a lekcje zaczynaja sie o 8:55am.        

Drzwi zamykamy o 9.00.. Wszystkie wizyty 

lekarskie I inne musza byc zalatwione poza szkolnym dniem. 

Jesli wasze dziecko ma wizyte, ktora nie moze odbyc sie po 

szkole—szkola wymaga oswiadczenia lekarskiego przed wizyta. 

Moze to byc kartka od lekarza z data I godzina wizyty, list od 

GP, dentysty, szpitala czy przychodni.  

Na czas— 5 minut przed 9 

Nasza inicjatywa rusza od 27 stycznia. Bedzie 

ona trwala przez 4 tygodnie do ferii lutowych.  

Dzieci beda nagradzane za codzinne chodzenie 

do szkoly oraz punktualnosc. Wiecej informacji 

ukase sie wkrotce. 

Czwartek 31 marca   

koncert wiosenny 

3:15pm  



 

NAM Hamazat Adisa  
NPM Chloe Huang  
R.1 Xitong Cai  
R.2 Lexi Woods  
R.3 Rihanna Siksniute  
1.1 Ava Williamson  
1.2 Adam Deary  
1.3 Neve Griffin  
2.1 Imogen Pruden 
2.2 Wiktoria Haka 
2.3 Daniel Walker  
3.1 Akshaj Dadhwal  
3.2 Alfie Conroy 
3.3 Connor Cowan  
4.1 Sadie Murphy  
4.2 Jessica Jones  
5.1 Hassan Nadeem  
5.2 Eva O’Connell  
6.1 Aiden Gorezwarimwa  
6.2 Jessica Hughes  
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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 
5.2 
97.9% 

2nd 
6.2 
96.8% 

3rd 
6.1 
95.9% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      433! 

Well Done to all children who were awarded Stars of the Week!  

Frekwencja 

92.6% 
Target: 97% 

Muzyka ma znaczenie 

Klasy 5 mialy mozliwosc rozpoczecia gry na gitarze.  

Cwicza aby wystapic przed Seven Nation Army.  

W tym tygodniu mamy rekordowe zapisy do choru.   

Wszystkie muzyczne kluby:  chor, Ukulele oraz Band 

rozpoczely sie w tym tygodniu.  

Wszystki dzieci zaczely przygotowywac sie do wiosennego koncertu 

muzycznego. Mamy nadzieje ze go obejrzycie.  

KS2 wysluchalo piosenki  Lewis’a Capaldi’s ‘Someone you Loved’ 

zaspiewanej przez Leah Patterson.  

Inne wiadomosci…. 
Co za przygoda! klasy 2 poznawaly Azje. Uczyly sie  o 

zwierzetach, kuchni oraz monumentach zwiazanych z 

tym kontynentem.  Nastepna bedzie…

Australia.  

Nasi mali uczniowie z R.2 z przyjemnoscia poz-
nawaly bajke o Czerwonym kapturku. Narysowaly 

mapki I uczyly sie bakji z odpowiednimi oraz 

Praca domowa moze byc znaleziona na naszej stronie  w Class Pag-
es. Przyjemnej nauki.   

Nasze gwiazdy! Gratulacje dla wszystkich gwiazd 

Praca domowa 



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.  

 

Safety Notice 

Please refrain from riding 
bikes, quads, scooters or hover boards whilst on 

school premises. That includes parents too!  

Uniform  
A reminder that children should wear black sensible 

school shoes. Jewellery- with the  exception of 
small stud earring or nail varnish must not be worn. 

Thank you for your co-operation.  

Biblioteka szkolna  

Przychodzcie do naszej bibli-

oteki, ktora jest otwarta  od 

poniedzialku do czwartku 

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 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. 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. 

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 
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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 

  

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)  

 

Marzec  

Sroda 4 marca  

Czwartek 5 marca   

klasa 3.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Sroda 11 marca   klasa 3.2 Apel– ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

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  


