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

29 wrzesien 2017

Numer semestru jesiennego - 4
Drodzy rodzice/opiekunowie,

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

Kyle Heeney
Brian Emenyony
Jacob Farron
Mia Meadows
Rhys Taylor
Kieran James
Kaitlyn Williams-Borrows
Maisie Williams
Sofia Moktar
Olivia Sealey
Arthur Gava Hernandes
Mehdi Rivzi

Daisy Newton
Charlie-Ann Turner
Ana Laura Hernandez
Liam O'Neill

Frekwencja
18-22/9/17
Class
6GA
4W
1C
RMG
5M
3H
3C
6MA
1H
5A
4J
2B
1HC
RVH
RG
2BY

%
98.6
98.4
98.0
97.7
96.5
96.0
95.9
95.7
95.3
95.2
95.0
94.8
94.8
94.7
92.4
86.2

wyniosla 95.3%
Nasz target to 97%

W tym tygodniu nasi uczniowie z klas Year 6 powrocili do szkoly po swojej
wycieczce do Coniston. Kazdy z nich doswiadczyl elementow bohaterskich jak
rowniez zdobyl nowe umiejetnosci, o ktorych z przyjemnoscia opowiedza. Mrs
Shaw skomentowala ten tydzien jako najlepszy w jej zyciu.
Nasi uczniowie z klas 5 zostali przeniesieni do roku 1030AD.
We wtorek uczniowie z klas 3 do 6 swietowali Europejski Dzien Jezykowprezentujac informacje o krajach, o ktorych uczyli sie na lekcjach. Mielismy
rowniez przywilej obejrzenia tradycyjnego polskiego tanca w wykonaniu dzieci z
klas 3. Taniec byl fantastyczny.
Dziekujemy tym, ktorzy przyszli na spotkanie klas zerowych dotyczace fonetyki.
Mamy nadzieje, ze informacje byly uzyteczne.
Nasze grono pedagogiczne uwielbia jesc ciasta. Ktoz nie lubi? Zebralo ono
fantastyczna sume na rzecz organizacji harytatywnej - Macmillan Cancer Support.
Ogromne podziekowania dla tych, ktorzy upiekli ciasta, przyniesli czy tez zjedli!
Zycze wszystkim przyjemnego weekendu,
Mrs Gough

Harvest
W tym roku ponownie wspieramy nasz lokalny Food Bank. Bardzo
prosimy o przynoszenie do szkoly nie psujacych sie artykulow
spozywczych:





puszki (fasolka/jarzyny/zupy)
konserwy (ryby/mieso),

suche jedzenie (makaron/ryz/cous cous) itp………
Prosimy o jak najwieksze wsparcie dla naszej lokalnej spolecznosci.

Daty do kalendarza
Caly pazdziernik
Piatek, 6 pazdziernika
Sroda, 11 pazdziernika

Piatek, 13 pazdzierniik
Sroda, 18 pazdziernik 10am
Piatek, 20 pazdziernik
Poniedzialek, 23 – Piatek, 27 pazdziernik
Poniedzialek, 30 pazdziernika 8.55am

Miesiac historii czarnoskorych, ich osiagniec i
wplywu na nasz kraj
2 sesja rowerowa dla klas 5
klasy 3 chlopcy - LFC Academy – mecz pilkarski
Zebranie dla rodzicow dzieci klas zerowych –
czytanie
Harvest Festival
Porzuc wszystko I czytaj
Zjedz ze mna
Zebranie rady Szkoly
Zebranie rodzicow ( wraz z dziecmi) -klasy zerowe
2pm - szkola konczy zajecia w tym semestrze
Ferie srodroczne – szkola jest zamknieta
Powrot do szkoly

Nasz szkolny fotograf ponownie zjawi sie w
szkole w czwartek, 5 pazdziernika aby zrobic
zdjecia rodzinne oraz zdjecia dzieciom w
klasach przedszkolnych.
Klasy 6

SZKOLY SREDNIE

Ostateczna data na zlozenie aplikacji do szkol srednich jest 31 pazdziernika
2017. Rodzice powinni to zrobic przez internet na stronie Liverpool City
Council. Wszyscy uczniowie przyniesli juz do domy indiwidualne formy
transferowe, ktore udziela wam niezbednych informacji w tej sprawie.
Jesli napotykacie na problem zwiazane z zalogowaniem sie na strone tudziez
z wypelnieniem formy - prosze przyjsc do szkoly w piatek,
13 oraz w czwratek, 19 pazdziernika na godzine 14.00. Pomozemy wam
wowczas - poslugujac sie naszymi szkolnymi komputerami.
Prosze przyniesc wowczas indiwidualna forme dziecka .

PARKING
Przyjezdzajac do szkoly samochodem, wanem itp. – prosze dac sobie wystarczajaca ilosc czasu aby
zaparkowac bezpiecznie w lekkim addaleniu od szkoly i przyprowadzic dzieci do szkoly na
piechote.

Ostatnio moglo dojsc do paru wypadkow, ktore bylyby spowodowane
przez szybko jadacych kierowcow czy samochody parkowane
nierozsadnie i nielegalnie.

Bezpieczenstwo twojego dziecka ma dla nas najwazniejsze
znaczenie.
Nie chcemy aby jakies dziecko uleglo wypadkowi.
Szkolny parking jest przeznaczony wylacznie dla pracownikow szkoly oraz dzieci
niepelnosprawnych.

Prosze na nim nie parkowac.
Dziekujemy za wspolprace.

