
    Wiadomosci z M O N K S D O W N 
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’   +  DOWNLOAD our APP!!! 

18 Listopada 2016                                 Numer semestru jesiennego - 10 
 

 

Frekwencja 
7-11/11/16 

Class % 

2B 100 
6GA 98.4 

4W 98.3 

4J 97.3 

5C 96.6 

1B 96.4 

1H 95.8 

5M 95.2 

2C 95.0 

3H 94.4 

RVH 94.2 

3HC 93.5 

6MA 93.2 

RR 87.9 

RG 84.6 
 

wyniosla – 
94.7% 

 
Jesli wasze dziecko 

spoznia sie do szkoly 
odpowiedzialna za nie 

osoba dorosla MUSI wpisac 
dziecko na komputerowa 

liste obecnosci. Jesli 
dziecko wychodzi wszesniej 

– musi zostac wypisane z 
rejestru w ten sam sposob. 
Chodzi o bezpieczenstwo 

waszego dziecka 
 
 

 

Gwiazdy tygodnia 
Nam Jenny Roberts 

Npm Jessica Davies 

RG Amelia Leonard 

RH Connor Cowan 

RR Kimberley Tierney 

1B Ruby Mae Johnson 

1H James Martin 

2B Lucas Fatnassi 

2C Dylan Huynh 

3H Frankie Hagan 

3HC Nandini Chand 

4J Adam Shepherd 

4W Elliot O’Brien 

5C Breckan Stinchcomb 

5MS McKenzie Leonard 

6GA Ben Hansen 

6MA Ellie Boughton 
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To byl kolejny intensywny tydzien w naszej szkole, w ciagu 
ktorego dzieci  wziely udzial w interesujacych wydarzeniach: 

Klasy 5 z entuzjazmem wziely udzial w prezentacji psow z  
Merseyside Civil Service Dog’s Team.  Prezentowane 
czworonogi okazaly sie niesamowicie madre. 

Nasze klasy zerowe wybraly sie na wycieczke do  Croxteth Park  
aby zebrac doswiadczenia zwiazane z jesienia ( aby ja poczyc i 
uslyszec). Podczas spaseru dotykaly jesiennego dywanu 
stworzonego z lisci. Klub filmowy udal sie na seans filmowy do 
kina Odeon w Liverpool aby zobaczyc film “Strange Magic”.  

Nauczyciele – rowniez intensywnie spedzali ten tydzien biorac 
miedzy innymi udzial w szkoleniu z i-pad prowadzonego przez 
Mrs Smith oraz Mr Wilson. 

Klasy przedszkolne beda wkrotce 
gotowaly zupe z  Kate z lokalnego 
Tesco. Z niecierpliwoscia czekamy 

na efekty. 

Slodycze nie sa DOZWOLONE w szkole.  Jestesmy 

zdrowa szkola I zachecamy dzieci do prowadzenia 

zdrowego trybu zycia. Prosze nie dawac dzieciom 

slodyczy na lunch.   

Dni bezmundurkowe 
W zamian za dary na nasz swiateczny kiermasz – beda mialy miejsce 2 
dni bezmundurkowe. Beda one mialy miejsce w piatki: 25 listopda 
prosimy o dotacje slodyczy ( cukierki/czekoladki)a w  kolejny piatek, 2 

grudnia: prosimy o nieuzywane/nowe kosmetyki do ciala. 

Parkowanie przy klubie sniadaniowym 
 W momencie przywozenia dzieci do klubu 
sniadaniowego PROSIMY nie wjezdzac na szkolny 
parking – tylko zaparkowac na ulicy I podprowadzic 
dzieci do drzwi. Chodzi o bezpieczenstwo waszych 
dzieci.  Ostatnio moglo dojsc do kolizji a 
bezpieczenstwo dzieci jest najwyzszym tutaj celem.  

 

Sciagnijcie nasz APP!  
Wejdzie do Apple or Play Store I 
poszukajcie Monksdown Primary.  
Postapcie zgodnie z instrukcjami a 
bedziecie mogli otrzymywac wiadomosci 
oraz informacje ze szkoly bezposrednio na 
wasza komorke oraz tablet. 

 

Zmiana Daty 
Nasz kiermasz swiateczny  (TYLKO DLA DZIECI) bedzie 
mial miejsce w piatek,  9 grudnia miedzy  9am-3pm.  
Wkrotce podamy dodatkowe informacje. 

 

http://www.monksdownprimary.co.uk/

