
    Wiadomosci z Monksdown 
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez Twitter 

‘@MonksdownSchool’ 

1 grudnia 2017                         Numer semestru jesiennego - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Daty do kalendarza 
Poniedzialek 4/12 klasy 1+2 wyjscie do kina 

Wtorek 5/12 KS2 celebracje swiateczne 10am oraz 2pm 

Sroda 6/12 4J apel j. migowego 9am 
klasy 1 celebracje swiateczne 2pm 
przedszkole PM – wycieczka do Croxteth Park 

Czwartek 7/12 klasy 2 celebracja swiateczna 2pm 
przedszkole AM – wycieczka do  Croxteth Park 

Wtorek 12/12 RG swateczne spiewanie 1.30-2.30pm 

sroda 13/12 RH swiateczne spiewannie 1.30-2.30pm 

czwartek 14/12 Zerowka – wycieczka do  Windmill Animal Farm 
3.15pm – rodzinne spotkanie  swiateczne  

Piatek 15/12 Dzien swiatecznego swetra – 50p ( dotacja) 
RMG swiateczne speiwanie 1.30-2.30pm 

Poniedzialek 18/12 Swiateczne spiewanie w przedszkolu 

Wtorek  19/12 Zabawy swiatecne 

czwartek 21/12 Zakonczenie lekcji przed swiatami -  2pm 

poniedzialek 8/1/18 Powrot do szkoly 8.55am 

 

    Frekwencja 
    20-24/11/17 

Class     % % 

2B 98.1 

1HC 98.0 

5A 97.6 

3H 97.0 

5M 96.5 

RMG 96.3 

1C 96.0 

6GA 95.9 

2BY 95.9 

3C 95.9 

4W 94.8 

RVH 94.7 

RG 94.5 

4J 92.7 

6MA 90.7 

1H 88.5 

    wyniosla   
    95.2% 

 
  
Gwiazdy tygodnia 

Nam Freddy Jones 

Npm Freddie Swales 

RG Lottie Watson 

RH Kendra Pinto 

RMG Poppi Kay 

1C Karolina Vlachova 

1H Rosa O’Connell 

1HC Ethan Walsh 

2B Emily Smith 

2BY Billy Jones 

3H Alan Zhang 

3C Zarik Umer 

4J Connie Brearley 

4W Kelcy-Kiana Marriott 

5A Kyra Smyth 

5S Rhys Wilcox & Elliot O'Brien 

6GA Steven Bushell 

6MA Thomas Williams 

 

 

 

 

We wtorek, 19 grudnia 
odwidzi szkole Sw. Mikolaj. 
Jesli chcecie aby wasze 
dziecko odwiedzilo jego grote, 
mialo z nim zdjecie oraz 
otrzymalo prezent – wplacie 
do szkoly kwote w wysokosci 
please send £2.50 w 
odpowiedni zaadresowanej 
kopercie z napisem: GROTTO 
z nazwiskiem dziecka. 
Pieniadze nie beda 
akceptowane w sekretariacie 
szkoly 

WSZY 
Prosimy o 
regularne 

sprawdzanie 
glow dzici.  
Jesli wasze 
dziecko ma 

wszy- musicie 
zaczac leczyc 

wszystkich 
czlonkow 
rodziny. 

 

 

Wazna informacja zdrowotna 
Posiadamy informacje z NHS, iz w Liverpoolu panuje 
epidemia Odry.   Prosze abyscie upewnili sie, ze wasze 
dziecko ma wszystkie szczepienia, wlaczajac szczepionke 
MMR. 

Jesli macie wysypke I czujecie sie zle – zamiast isc do 
lokalnego GP – udajcie sie  do lokalnego  walk in center 
lub localnego oddzialu A+E.  – CALL AHEAD, Jesli macie 
Odre, zarazicie innych. Odra jest niebezpieczna dla osob 
ze slabym systemem odpornosciowym oraz dla kobiet w 
ciazy oraz ich nienarodzonych dzieci.  

ODRA JEST POWAZNA CHOROBA  
SZUKAJCIE NATYCHMIASTOWEJ 

PORADY. 

Dziekujemy za wasz 

wklad w nasz tydzien 

biznesu. Zebralismy dla  

Children In Need 

fantastyczna kwote: 

£761.63 
Gratulacje dla 

wszystkich 

Klub szachowy 
Dzieci, ktore uczeszcaja 
do klubu szachowego 
musza byc odebrane o  

3.50pm. 
Dziekujemy za 

wspolprace, 

        

Kartki 
swiateczne 

Prosimy aby dzieci nie 
dawaly kartek 

swiatecznych dla 
nauczycieli oraz 

uczniow- a zamiast 
tego przyniosly artykul 
spozywczy dla naszego 

lokalnego  
food bank.  

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


Swiateczne popoludnie;  

Kiermasz swiateczny 
 

W czwratek 14 grudnia odbedzie sie kiermasz swiateczny, w czasie ktorego 

bedzie mozna zrobic tradycyjme swiateczne dekoracje takie jak lancuchy, 

platki sniezne oraz Christingles. Bedzie rowniez mozliwosc sprobownia oraz 

przygotowania swiatecznych potraw.  
 

Po swiatecznych warsztatach wszyscy zostana zaproszeni do Sali 

gimnastycznej klas 3-6 na tradycycujny nadziewany indykowy  casserole z 

sosem borowkowym, oraz na spiewanie koled.  
 

Posiadamy 100 biletow dla dzieci z rodzicami.  
 

Jesli chcecie wziac udzial w tym wydarzeniu – prosze wypelnic ponizsza forme i 

wrzucic ja do pudelka z napisem  ‘Christmas Box’. Bedzie sie ono znajdowalo w 

glownym wejsciu do szkoly ( od poniedzialku 4 grudnia  do srody 6 grudnia). 
 

100 zainteresowanych biletami bedzie wylosowanych w piatek  8 grudnia a 

bilety zostana przekazane wam przez dzieci.  
 

Przy wejsciu na nasze swiateczne warsztaty musicie pokazac wazny bilet. 

Jesli, w wyniku losowania,  otrzymacie bilety a nie bedziecie mogli przyjsc – 

prosimy o ich zwrot w sekretariacie szkoly. 
 

Dziekujemy 

 

 

Ms J.Wright 

Event Organiser 

 

Chce wziac udzial w losowaniu biletow na swiateczne warsztaty, ktore odbeda 

sie  14 grudnia 2017. 

 

Potrzebuje             dla doroslego         oraz dziecka  (tylko uczniowie z 

Monksdown) . 
 

Imie dziecka:____________________________________ klasa:________ 
       
 podpis:_______________________ 

                        Parent/Carer 


