
    Wiadomosci z Monksdown  
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 
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Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

Dzieci bardzo dobrze zaadoptowaly sie w swoich klasach.  Wszyscy uczniowie powinni byli 

rowniez juz otrzymac prace domowa oraz dzienniczek czytelniczy. Jest niezmiernie istotne, 

zeby wszystkie dzieci czytaly przydzielona ze szkoly ksiazke osobie doroslej jak rowniez 

odrabialy prace domowa  zadana w piatek. W kazdy piatek odbywac sie rowniez bedzie klub 

odrabiania prac domowych, w ktorym wasze dziecko, jesli tego potrzebuje,  otrzyma pomoc 

w odrabianiu prac. List wyjasniajacy szczegoly szkolnego regulaminu odnosnie prac 

domowych zostanie panstwu przekazany w przyszlym tygodniu.   

W poniedzialek 18 wrzesnia, 30 uczniow wezmie udzial w 5 dniowej wycieczce do Consiton w 

Lake District.  Jestem pewna, ze czas ten bedzie przyjemnie wspominany przez wszystkich 

uczestnikow wycieczki, ktorzy powroca do szkoly z gama opowiadan o przygodach i odwadze.   

W dniu dzisiejszym goscilismy naszego szkolnego fotografa. Zdjecia beda wkrotce gotowe. 

Datki na Harvest  -  Obchody festiwalu zniw w szkole beda mialy miejsce w srode, 11 

pazdziernika.  Jak co roku bedziemy wspomagac lokalne Food Banks.  Bardzo prosimy zatem 

o przynoszenie do szkoly artykulow spozywczych w puszkach, konserwach oraz suszonego 

jedzenia.  Artykuly spozywcze beda zbierane w ciagu wrzesnia I pazdziernika. Prosimy 

zatem o przynoszenie ich do szkoly w jak najbardziej mozliwych ilosciach. Wspomoga one 

nasza lokalna spolecznosc. 

Kluby po szkole  -  rozpoczna sie w poniedzialek, 25 wrzesnia.  Prosze sprawdzic, do ktorego 

klubu dostalo sie wasze dziecko.  Wszystkie dzieci MUSZA byc punktualnie odebrane o 

16.00 

Szkolny mundurek  -  Niestety, wciaz zauwazam dzieci chodzace do szkoly w obuwiu 

sportowym.  Pragne przypomniec, ze nie sa one czescia szkolnego mundurka. Wszystkie 

dzieci musza chodzic w szkolnym, czarnym obuwiu – latwym do pastowania.  Przypominam 

rowniez, ze bizuteria I lakier na paznokciach sa w szkole zabronione. Dzieci moga jedynie 

nosic zegarki i wkretki w uczach. 

Plan nauczania  -  Wszyscy panstwo otrzymaliscie zarys planu nauczania waszego dziecka na 

ten semestr. Prosze dokladnie sie z nim zapoznac aby moc w domu wspomoc dziecko w nauce. 

“Sukces nie jest przypadkiem. Prowadzi do niego ciezka praca, wytrwalosc, nauka i 
poswiecenie- a przede wszystkim milosc do tego co sie robi.  

Zycze wszystkim milego weekendu, 

Mrs S. Gough 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

Chlopak! 
Mrs Campbell urodzila niedawno uroczego chlopca.   

Zarowno mama I syn czuja sie fantastycznie. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

 

Daty do kalendarza 
Sroda, 6 wrzesnia 8.55am Powrot do szkoly 

Poniedzialek, 18 wrzesnia Kluby po szkole 
Klasy 4-  wycieczka do muzeum 

Wtorek 21 wrzesnia 2.30-3.30pm Spotkania rodzicow ze szkolna pielegniarka 

Poniedzialek, 18 – Piatek 22 wrzesnia Wycieczka do Coniston 

Wtorek, 26 wrzesnia klasy 5 – Dzien Wikingow 

Sroda, 27 wrzesnia Zebranie dla rodzicow dzieci klas zerowych - fonetyka 

Piatek, 29 wrzesnia Sesje rowerowe dla klas 5 – sesja  1 

Caly pazdziernik Miesiac historii czarnoskorych,  ich osiagniec i wplywu na 
nasz kraj 

Piatek, 6 pazdziernika 2 sesja rowerowa dla klas 5  
klasy 3 chlopcy - LFC Academy – mecz pilkarski 

Sroda, 11 pazdziernika Zebranie dla rodzicow dzieci klas zerowych – czytanie 
Harvest Festival 

Piatek, 13 pazdzierniik Porzuc wszystko I czytaj 
Zjedz ze mna 

Sroda, 18 pazdziernik 10am Zebranie rady Szkoly 

Piatek, 20 pazdziernik Zebranie rodzicow ( wraz z dziecmi) -klasy zerowe  
2pm  - szkola konczy zajecia w tym semestrze 

Poniedzialek, 23 – Piatek, 27 pazdziernik Ferie srodroczne – szkola jest zamknieta 

Poniedzialek, 30 pazdziernika 8.55am Powrot do szkoly 

 

Obchodzenie urodzin 
 Obchodzenie urodzin czyni duze zamieszanie.   

W szkole uczymy dzieci aby jadly zdrowe 

jedzenie I takie dostaja w szkole.  Niektore 

dzieci, w czasie swoich urodzin, przynosza do 

szkoly tort/ciasto. W szkole mamy uczniow, 

ktorzy maja alergie na wiele skladnikow.  Takze 

nie jest to najlepszym pomyslem. Jesli chcecie 

aby w dniu urodzin wasze dziecko podzielilo sie 

czyms dobrym z innymi uczniami – sugeruje aby 

przynioslo do podzialu owoce.  

Jesli jednak przyniesiecie ciasto do szkoly – 

prosze je pokroic – dzielac dla wszystkich dzieci 

oraz indiwidualnie zapakowac kazdy kawalek. 

Wowczas dzieci beda mogly wziac je do domu 

I zjesc pod okiem swoich rodzicow/opiekunow. 

Dziekujemy 

 

WAZNE 

ZMIANA DATY 
Przepraszamy za pomylke w 
kalendarzu szkolnym. Szkolenie 
nauczycieli odbedzie sie w piatek, 
9 Marca- a nie 23 lutego.  


