Wiadomosci z

Monksdown

Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk
Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’

8 wrzesnia 2017

Numer semestru jesiennego: 1

W I T A M Y

P O W A K A C J A C H

Wszystkie dzieci sa ubrane bardzo starannie. Ponadto sa zrelaksowane. Prawde mowiac, tegoroczne lato
nalezalo nie tyle do najcieplejszych co do najmokrzejszych. Nie zdolalo jednak rozmyc nastawienia dzieci, z
ktorych kazde ma do opowiedzenia ciekawe wydarzenia z wakacji.
W tym tygodniu powitalismy wiele nowych czlonkow naszej wspolnoty szkolnej: Mrs Alam bedzie uczyla klase
5 a Mr Taylor - klase 1. Ponadto 90 dzieci z pelnym ciekawosci blyskiem w oczach rozpoczelo nauke w naszych
klasach zerowych.
Zakoncze sentencja: “Uczenie dzieci liczenia jest dobre, ale uczenie dzieci co naprawde sie liczy – jest
najlepsze”.
Zycze wszystkim wspanialego weekendu.
Z najlepszymi zyczeniami,
Mrs Gough

Liczy sie kazdy dzien!

Drodzy rodzice i opiekunowie – regularne uczeszczanie dzieci do szkoly jest niezmiernie wazne .

Wzorowa frekwencja jest nagradzana semestralnymi dyplomami i nagrodami, jak rowniez coroczna
wycieczka fundowana przez szkole.
90% frekwencja = ½ dnia straconego w ciagu tygodnia.
80% frekwencja = 1 dzien stracony w ciagu tgodnia
Im wyzsza frekwencja
1 rok szkolny przy 90% frekwencji = 4 cale tygodnie stracone.
1 rok szkolny przy 80% frekwencji = 8 calych tygodni straconych.
tym lepsze postepy
90% frekwencji w ciagu 5 lat = ½ roku straconego.
w nauce
80% frekwencji w ciagu 5 lat = 1 caly rok stracony.

Szkolny mundurek
Niewielka grupka dzieci nie chodzi w prawidlowych
szkolnych butach. Pragne przypomniec panstwu
nasza szkolna zasade, ktora mowi: Czarne,
rozsadne obuwie szkolne, ktore moze byc
pastowane. Prosze nie posylac dzieci do szkoly w
obuwiu sportowym nawet jesli jest ono czarne.

Szkola nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za rzeczy przynoszone przez dzieci do
szkoly. Dzieci sa odpowiedzialne za swoje
rzeczy. Prosze oznaczyc wszystkie sztuki
odziezy ( munurek szkony/ kurtka...)
widocznym nazwiskiem dziecka (lub
inicjalami).

Tydzien czytelniczy w Costa- 11-17 wrzesnia
Czy mielibyscie ochote na bezplatna kawe lub goraca czekolade? Czy wasze dziecko
mialoby ochote na bezplatne babycino czy inny napoj?
Jesli odpowiecie – TAK – to Costa w LIVERPOOL ONE zaprasza w kazdy dzien nastepnego
tygodnia na na dzien pelen relaksu dla rodziny, obfitujacy we wspolne czytanie,
opowiadanie oraz inne zajecia. Najwazniejsze jest – jest to bezplatne!!

Punktualnosc I frekwencja
Szkola rozpoczyna sie o 8.55am dla wszystkich uczniow klas zerowych, KS1 oraz KS2. Jest
niezmiernie wazne abyscie codziennnie przyprowadzali dzieci punktualnie oraz odbierali je
punktualnie(3pm) To bardzo rozpraszajace, gdy dzieci przyjezdzają pozno do szkoły i traca wazne
czesci lekcji, a także zakłocają naukę innych dzieci. Ponadto w sytuacji gdy dzieci musza spieszyc –
moga stac sie zdenerwowane co wplywa negatywnie na nie same oraz innych.

Sciagnijcie nasz App!
Wejdzcie do Apple lub Play Store I szukajcie Monksdown Primary.
Postapcie zgodnie z instrukcjami aby otrzymywac w telefonie lub
tablecie wiele uzytecznych informacji I naglych wiadomosci.

Szkolny fotograf odwiedzi nas w piatek, 15 wrzesnia 2017.
Wszyscy uczniowie tego dnia – beda miali robione indiwidualne
zdjecia. Prosze informowac Mrs Daly PISEMNIE jesli chcecie
panstwo zdjecie rodzinne (rodzenstwo) - zaczynajac od imienia I
nazwiska dziecka oraz klasie.

Pieniadze
Wszystkie pieniadze za (wycieczki,
obiady etc.) MUSZA byc podane do
szkoly w kopercie – ze starannie
napisanym nazwiskiem dziecka,
klasa, iloscia oraz celem. Prosze
zawrzec tez zgode na wycieczke.
PIENIADZE NIE BEDA
AKCEPTOWANE BEZ KOPERTY.
PIENIADZE NIE BEDA
AKCEPTOWANE W SEKRETARIACIE
SZKOLY. MUSZA BYC PODANE
WYCHOWAWCY KLASY

PARKING
Wraz z robotami drogowymi wokol szkoly – parkowanie bedzie ograniczone. Przyjezdzajac do szkoly
samochodem, wanem itp. – prosze dac sobie wystarczajaca ilosc czasu aby zaparkowac bezpiecznie
w lekkim addaleniu od szkoly i przyprowadzic dzieci do szkoly na piechote.

Bezpieczenstwo twojego dziecka ma dla nas najwazniejsze
znaczenie
Szkolny parking jest przeznaczony wylacznie dla pracownikow szkoly oraz dzieci niepelnosprawnych .

Prosze na nim nie parkowac.
Dziekujemy za zrozumienie

Daty do kalendarza
Sroda 6 wrzesnia 8.55am
Poniedzialek, 18 wrzesnia
Poniedzialek, 18 – piatek 22 wrzesnia
Piatek, 29 wrzesnia
Przez caly pazdziernik
Friday,6 pazdziernik
Sroda, 18 pazdziernik 10am
Monday, 23rd – Friday, 27th October
Monday, 30th October 8.55am

Powrot do szkoly
Rozpoczynaja sie zajecia pozalekcyjne
Wycieczka do Coniston
Bikeability ( jazda na rowerze) klasy 5
Miesiac historii czarnoskorych, ich osiagniec i wplywu na nasz kraj
Bikeability ( jazda na rowerze) klasy 5
Spotkanie zarzadu szkoly
Half Term – School Closed
School re-opens

