Wiadomosci z

Monksdown

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

24 listopada 2017

Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RMG
1C
1H
1HC
2B
2BY
3H
3C
4J
4W
5A
5S
6GA
6MA

Patrick Wheatley
Elylsan Melo
Logan Cooper
Courtney McArdle
Michelle Connolly
Roxy Kemp
Lucas Cain
Lucy-Anna Roberts
Ruby Johnson
Iyla Chandler
Nicole Chen
Jay Shaw
Alfie Kay
Charlie Handley
Ruby Anderson Mills
Liam Gibbons
Alex Blanchard
Jamie Walker

Przypomnienie o
szkolnym dniu
Drzwi klas zostaja otwarte o
8.50am a lekcje
rozpoczynaja sie o 8.55am.
Dzieci, ktore sie spozniaja –
traca cenny czas edukacyjny
oraz wyjasnienia zalozen
danej lekcji. Jest
niezmiernie wazne aby
dzieci byly gotowe do nauki
o 8.55am. Prosimy zatem
abyscie upewnili sie, iz
wasze dziecko jest w szkole
punktualnie i nie rozprasza
innych dzieci swoim
spoznieniem.

Numer semestru jesiennego - 11

Przyjecie dzieci do przedszkola I zerowki
we wrzesniu 2018
Jesli wasze dziecko urodzilo sie miedzy 1 wrzesnia 2013 a 31
sierpnia 2014 – rozpocznie ono klase zerowa we wrzesniu
class 2018. System aplikacji on line zostal uruchomiony 12
wrzesnia 2017 I zostanie zamkniety 15 stycznia 2018.
Aplikacje prosze skladac przez Liverpool City Council ( nie
moga byc skladane w szkole) Prosze wejsc na strone:
http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/schooladmissions/how-to-apply/
Musza sie tam panstwo zarejestrowac (albo uzyc rejestracji,
ktorej uzywaliscie przy zapisywaniu starszego dziecka).
Musicie rowniez posiadac aktywny adres mailowy. Jesli
wasze dziecko jest w naszym przedszkolu – musicie
aplikowac poprzez powyzszy link. Fakt posiadania miejsca w
naszym przedszkolu nie gwarantuje miejsca w naszych
klasach zerowych. Mamy dlugie listy oczekujacych, takze
prosimy aplikowac jak najszybciej. Miejsca nie beda
zagwarantowane. W celu zapisania dziecka do przedszkola
– prosimy o wypelnienie aplikacji dostepnej w sekretariacie
szkoly.

Klub sniadaniowy. Jesli wasze dziecko uczeszcza do
naszego klubu sniadaniowego, PROSZE NIE DAWAC mu zadnego
jedzenia do spozycia w klubie. Szkola serwuje dzieciom wylacznie
zdrowe sniadania. Jesli wasze dziecko chce zjesc cos czego nie
oferujemy - (i.e. coco pops itp.) prosze upewnic sie, ze zje ono to
PRZED przyjsciem do klubu. Dziekujemy.

Daty do kalendarza
Poniedzialek 4/12
Wtorek 5/12
Sroda 6/12

Czwartek 7/12
Wtorek 12/12
sroda 13/12
czwartek 14/12
Piatek 15/12
Poniedzialek 18/12
Wtorek 19/12
czwartek 21/12
poniedzialek 8/1/18

klasy 1+2 wyjscie do kina
KS2 celebracje swiateczne 10am oraz 2pm
4J apel j. migowego 9am
klasy 1 celebracje swiateczne 2pm
przedszkole PM – wycieczka do Croxteth Park
klasy 2 celebracja swiateczna 2pm
przedszkole AM – wycieczka do Croxteth Park
RG swateczne spiewanie 1.30-2.30pm
RH swiateczne spiewannie 1.30-2.30pm
Zerowka – wycieczka do Windmill Animal Farm
3.15pm – rodzinne spotkanie swiateczne
Dzien swiatecznego swetra – 50p ( dotacja)
RMG swiateczne speiwanie 1.30-2.30pm
Swiateczne spiewanie w przedszkolu
Zabawy swiatecne
Zakonczenie lekcji przed swiatami - 2pm
Powrot do szkoly 8.55am

Frekwencja
13-17/11/17
Class

%

6GA

100

5M

99.0

3C

97.9

1C

96.7

4W

96.5

5A

96.2

2B

95.5

RG

94.8

6MA

93.6

3H

93.3

1HC

93.0

RMG

92.3

2BY

92.1

4J

92.0

RVH

91.7

1H

91.2

wyniosla
94.7%

Informacje od Pani Dyrektor
Osiagniecia sportowe –gratulacje dla uczniow , ktorzy wzieli udzial w ostatnich
zawodach lekkoatletycznych – zajmujac 3 miejsce. Gratulujemy rowniez naszej
druzynie pilki noznej z klas 5/6 za kolejny wygrany mecz. Fantastycznne osiagniecia.
W szkole 5 przed 9
W celu poprawy punktualnosci uczniow - po raz kolejny bedziemy promowac nasza
inicjatywe przychodzenia do szkoly na czas. Rozpocznie sie ona w poniedzialek, 27
listopada I bedzie trwala do srody, 20 grudnia. Wszystkie dzieci, ktore beda w szkole
punktualnie zostana zapisane w specjalnym rejestrze. Dla dzieci, ktore beda w szkole
codziennie i punktualnie jest przewidziana specjana nagroda.
Wyjscie do kina – klasy 1 oraz 2 pojda do kina - Woolton Cinema. Wszystkie dzieci
beda w tym dniu zaopatrzone w bezplatny szkolny lunch. Jesli wasze dziecko preferuje
swoj wlasny lunch – prosze zawiadomic o tym wychowawce klasy.
Odwiedziny Sw. Mikolaja
Sw. Mikolaj odwiedzi nasza szkole we wtorek, 19 grudnia. Jego elfy wspomoga go w
rozdawaniu prezentow. Dzieci otrzymaja zatem prezent oraz zrobione zostanie im
zdjecie z Mikolajem. Wkrotce zostanie wyslany osobny list w tej sprawie ( z detalami
dotyczacymi miedzy innymi kosztu).
Szkolna pielegniarka bedzie obecna w szkole w srode, 29 listopada od 8.45am do
9.30am. Jesli macie jakies niepokoje zwiazane ze zdrowiem dziecka - prosze sie z nia
zobaczyc.
Children in Need – Nasz biznesowy tydzien okazal sie prawdziwym sukcesem.
Zebralismy fantastyczna sume pieniedzy, ktora bedzie przekazana powyzszej
organizacji charytatywnej.

Edukacja jest paszportem do przyszlosci, natomiast jutro nalezy do tych,
ktorzy przygotuja sie do niego juz dzis
Przyjemnego weekendu.

Mrs Gough

Wszystkie psy, bez wzgledu na rozmiar
I character - NIE maja wstepu na teren
szkoly. Prosze NIE PRZYPROWADAC
ich na szkolny plac .
Dziekujemy

