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Numer semestru jesiennego:1

W I T A M Y

P O W A K A C J A C H

Mamy nadzieje, ze mieliscie wszyscy przyjemne wakacje oraz jestescie gotowi do rozpoczecia nowego roku
szkolnego. Pragniemy goraco powitac dzieci (jak rowniez ich rodzicow) ktore w tym roku rozpoczely nauke w naszej
szkole. Wierzymy, ze nowi uczniowie wkrotce zadomowia sie w swoich klasach. Pragniemy rowniez poinformowac o
nowych nauczycielach, ktorzy w tym roku rozpoczeli prace w naszej szkole:

Mrs Joynson bedzie uczyla klase 4 ;

Awa Mbengue bedzie uczyla francuskiego w czasie popoludniowych sesji jak rowniez bedzie asystowala
nauczycielom w klasie 3 w sesjach porannych.
Nowy rok szkolny rozpoczal sie plynnie. Nasi uczniowie dobrze zaadoptowali sie w swoich nowych klasach. Pozwole
sobie na dygresje: ogromie cieszy mnie, ze wszyscy uczniowie sa ubrani bardzo strannie w szkolne mundurki, jak
rowniez wiekszosc z nich przychodzi do szkoly w wygodnych, czarnych szkolnych butach.. Pamietajcie, ze buty
sportowe nie sa w szkole akceptowane i moga byc noszone tylko i wylacznie w czasie zajec z WF-u. Na lekcje
gimnastyki i tanca – dzieci musza miec czarne tenisowki na rzepy.
Prosze sie rowniez upewnic, ze kazda sztuka ubrania, w ktorym dziecko przychodzi do szkoly ( wlaczajac stroj na
WF), jest wyraznie podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka. Tylko w taki sposob zagubione sztuki odziezy moga
szybko wrocic do wlasciciela.

Przypominamy, ze szkola nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione lub uszkodzone sztuki odziezy,
jak rowniez inne rzeczy przynoszone do szkoly. Kazde dziecko jest odpowiedzialne za swoje
rzeczy.

Kazdy dzien sie liczy!
Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom jak wane jest aby wszystkie dzieci byly obecne w szkole kazdego
dnia. Wzorowa frekwencja jest nagradzana co tydzien poprzez nagrody klasowe, dyplomy semestralne, jak rowniez
wycieczke pod koniec roku szkolnego
90% frekwencja = ½ dnia straconego dnia szkolnego
80% frekwencja = 1 dzien stracony
1 rok szkolny z 90% frekwencja = 4 stracone tygodnie lekcji lw ciagu roku.
1 rok szkolny z 80% frekwencja = 8 straconych tygodni lekcji w ciagu roku.
90% frekwencja w ciagu 5 lat = to pol roku straconych lekcji.
80% frekwencja w ciagu 5 lat = 1 caly rok straconych lekcji.

Lepsza frekwencja jest
gwarancja lepszych
postepow w nauce!

Punktualnosc i frekwencja
Lekcje rozpoczynaja sie o 8.55 dla wszystkich dzieci od zerowki do klasy 6. Klasy przedszkolne rozpoczynaja
zajecia o 8.30 (klasy poranne) oraz o 12.15( klasy popoludniowe). Jest niezmiernie wazne, ze punktualnie
przyprowadzicie
wasze dziecido
dolekcji.
szkoly, jak rownie punktualnie odbierzecie dzieci ze szkoly.
Ierniepanstwo
wazne wprowadzenie
Wszystkie spozniajace sie dzieci zaklocaja lekcje jak rowniez traca niezmernie wazne wprowadzenie do
lekcji. Dzieci, ktorych rodzice/opiekunowie spozniaja sie z ich odebraniem, sa bardzo zestresowane, co
powoduje stress wsrod wszystkich osob trzymajacych nad nimi opieke.

Don’t wait for something big to occur. Start where you are, with what you have and that will
always lead you into something greater – Mary Marin Morrissey

Sprzedaz ksiazek

Sciagnijcie nasza aplikacje!
Wejdzcie na Apple lub Play Store i poszukajcie Monksdown
Primary. Postapcie zgodnie z wyznaczonymi instrukcjami.
Dzieki aplikacji otrzymacie natychmiastowe wiadomosci I
informacje ze szkoly, ktore pojawia sie w waszym telefonie czy
tablecie.



SZKOLNE ZDJECIA



W przyszlym tygodniu
rozpoczniemy sprzedaz
ksiazek. Ich koszt to 20p –
za kazda; lub 50p za 3 .
Prosze aby dzieci mialy
przy sobie takie pieniazki
aby mogly zakupic ksiazki.

PIENIADZE
Wszystkie pieniadze (za wycieczki,
obiady itp...) MUSZA byc podane do
szkoly w kopercie z wyraznie napisanym
imieniem dziecka, klasa oraz kwota, jak
rowniez stwierdzeniem za co wplacone
zostaly pieniadze. Prosze zalaczyc zgode
na wycieczke, jesli dotyczy to wycieczki.
ZADNA KWOTA PIENIEZNA NIE BEDZIE
PRZEZ SZKOLE PRZYJETA JESLI NIE
BEDZIE OPISANA W PODANY SPOSOB
Zadna kwota pieniezna nie bedzie
przyjmowana przez secretariat szkoly.
Wszystkie pieniadze musza byc podane
wychowawcy klasy.

W srode, 14 wrzesnia, nasz szkolny fotograf bedzie robil
indiwidualne zdjecia wszystkim dzieciom. Jesli chcecie aby
dzieci byly sfotografowane z rodzenstwem – prosze
zawiadomic o tym pisemnie p. Daly- do wtorku 13
wrzesnia.

Kluby pozalekcyjne
Rozpoczna sie w poniedzialek, 19 wrzesnia. Wkrotce
zostanie podany dzieciom list w tej sprawie. Kazde
dziecko musi byc punktualnie odebrane przez
odpowiedzialna osobe dorosla o 16.00.

PARKING
Z uwagi na osiedlowe prace budowlane – parkowanie wokol szkoly jest oraniczone.
Jesli przywozicie dzieci samochodem itp… - prosimy o wczesniejsze wyjscie z domu I
zaparkowanie w poblizu szkoly aby moc spacerem przyprowadzic dziecko punktualnie
na lekcje.

Bezpieczenstwo dzieci jest naszym najwyzszym priorytetem.
Parking szkolny jest przeznaczony tylko i wylacznie dla pracownikow szkoly oraz dzieci
niepelnosprawnych.
Prosze nie parkowac na szkolnym parkingu.
Dziekujemy za podporzadkowanie sie naszym zasadom.
W zeszlym roku wszystkie dzieci solidnie uczestniczyly w
lekcjach francuskiego jak rowniez w zajeciach
przyblizajacych kultury innych narodowosci. Zostalo to
wynagrodzone dyplomem International Award from the
British Council.

W tym tygodnu ruszyla nasza
strona internetowa. Spojrzcie
na nia. Milo powitamy
panstwa komentarze.

