Wiadomosci z M O N K S D O W N
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk
Sledzcie nas poprez Twitter ‘@MonksdownSchool’

23 wrzesnia 2016

Numer semestru jesiennego - 3

Drodzy rodzice/ opiekunowie,
Istnieje piekne powiedzenie ‘Oczyszczamy dusze podczas przebywania z dziecmi’.
Pragniemy powiedziec, iz wasze dzieci byly fantastyczne w ciagu tych paru tygodni trwania szkoly. W tym roku szkolnym
powitalismy 90 dzieci w klasach zerowych jak rowniez wiele nowych dzieci w innych klasach oraz nowych pracownikow
szkoly. Nasza szkola zostala wypelniona cieplem i usmiechem. To dzieki wam rodzice I opekunowie dzieciece nastawienie
jest wzorowe. Mozecie byc z nich dumni.

Mundurek
Nasi uczniowie wygladaja bardo
elegancko w swoich szkolnych
mundurkach. Zauwazylam jednak, ze
sa dzieci, ktore nie nosza czarnych,
szkolnych butow. Prosze to zmienic.

W czwartek, 29
wrzesnia dzieci z
klas 6 beda wazone I
mierzone.

Frekwencja

W czwartek, 29 wrzesnia - dzieci z klas 2 udadza sie na
wycieczke do Liverpool Museum. Jesli jescze nie
wypelniliscie pozwolenia oraz nie uisciliscie kosztu w
wysokosci £5 – prosze zrobic to do poniedzialku 26
wrzesnia. Dzieci musza miec ze soba zdrowy lunch.

W czwartek, 29 wrzesnia nasza druzyna
wezmie udzial w biegach przelajowych, ktore
odbeda sie w Newsham Park. Zapraszamy
serdecznie do doping waszych dzieci. Powrot
do szkoly planujemy na 5.15 – w zaleznosci
od ruchu drogowego. Gratulacje dla dziec,
ktore fantastycznie pobiegly w zeszlym
tygodniu w Wavertree.
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1B

100

2C

100

5M

100

4W
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2B

99.2

5C

99.0

6GA

98.9

4J

98.8

3H

98.4

1H

Poniedzialek, 26 wrzesnia –
Miedzynarodowym Dniem Jezykow
W Monksdown dzieci beda celebrowac ten dzien
poprzez rozne zajecia jezykowe. W tym dniu szkolny
obiad bedzie skladal sie z roznych
miedzynarodowych potraw. Jesli dzieci chcialyby w
tym dniu zjesc ‘miedzynarodowy’ obiad – prosze
poinformowac o tym nauczyciela danej klasy.
W krajach europejskich, 800 millionow
europejczykow jest motywowanych do nauki
dodatkowego jezyka – w kazdym wieku; w szkole i
poza szkola. Zostalo udowodnione, iz różnorodność
językowa jest narzędziem do osiągnięcia lepszego
zrozumienia międzykulturowego i kluczowym
elementem bogatego dziedzictwa kulturowego
naszego kontynentu.

Gwiazdy Tygodnia
Nam

Imogen Pruden

Npm

Daniel Walker

RG

All of RG

RH

All of RH

RR

All of RR

1B

Lexie Maddocks

1H

Ruby Turner

2B

Jade Gaskell

2C

Hannah Carter

3H

Ava Morgan

3H/C Alfie Wong
4J

Ruby Anderson-Mills

98.3

4W

David Taylor

3H/C

93.1

5C

Katelyn McLoughlin

6MA

91.3

Przeprosiny – Zmiana daty

5MS

Jay Harris

Pazdziernikowe ferie rozpoczna sie
w czwartek, 20 pazdziernika o 2pm.
Przepraszamy za nieporozumienie.

6GA

Layla O’Connell

6MA

Erin Carr

98.1%





