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

14 pazdziernika 2016

Numer semestru jesiennego 6

We wtorek, 4 pazdziernika nasza szkola zostala wyrozniona nagroda Language Quality Mark przez komisje do spraw jezykowych z
kuratorium w Liverpool
Oto 2 wypowiedzi inspektorow:
 ‘Gratulacje! Wysilek dzieci i nauczycieli w ogromym stopniu przewyzsza wymagania na powyzsza nagrode. Ogromne brawa
dla Monksdown za wysilek i zaangazowanie w nauke jazyka francuskiego oraz prawdziwie globalny wymiar. Jest to w pelni
zasluzona nagroda.’
 ‘Bylo czyms pieknym zobaczyc fantastyczna motywowacje nauczycieli oraz uslyszec radosne wypowiedzi dzieci, jak
rowniez byc tak mile przyjętm w szkole.'

Jestesmy niezmiernie dumni z naszego osiagniecia.

Punktualnosc

Dziekujemy wszystkim, ktorzy zlozyli
dary zywnosciowe z okazji festiwalu
zbiorow. Cala zywnosc zostanie
przekazana do lokalnego ‘food bank’ –
wspomagajacego rodziny z naszej
okolicy. Do srody, 19 pazdziernika
jescze zbieramy dary zywnosciowe.
Serdecznie zapraszamy do ich zlozenia.

Coraz więcej dzieci spóźnia się do
szkoły. W celu uzyskania największych
korzyści z procesu ksztalcenia ważne
jest regularne chodzenie do szkoly i
punktualne do niej przybycie.
Wprowadzamy nowy sposob rejestracji
dzieci. Jesli wasze dziecko spozni sie
do szkoly bedziecie musieli wyjasnic to
– zapisujac powod w naszej bazie
danych. Aby poprawic frekwencje i
punktualnosc dzieci wprowadzamy
inicjatywe "in line 5 do 9. Dzieci, które
w ciagu 4 tygodni (poczawszy od 31
pazdziernika) beda codziennie
punktualnie w szkole - zostana
nagrodzone naklejkami oraz
popoludniowym seansem filmowym.

Frekwencja
3-7/10/16
Class

%

2b

99.2

6MA

96.6

2C

96.3

4W

95.8

3H

95.8

1H

95.7

1B

95.7

4J

95.7

3HC

95.2

RR

94.8

5C

94.2

RVH

93.6

5M

92.8

6GA

91.8

RG

89.4

wyniosla – 94.5
%
Frekwencja musi
wyniesc ponad

97%

Nastepny Tydzien
Wtorek, 18
pazdziernik

klasy 2, 3 oraz 4 warsztaty z
pisarzem z New Orleans

Sroda, 19
pazdziernik

1.45-6.30pm wywiadowki dla klas
1 -6- prosze przyjsc punktualnie na
wyznaczona godzine.

czwartek, 20
pazdziernik

9am-2pm – spotkania z rodzicami
dzieci klas zerowych. Prosze
przyjsc punktualnie na wyznaczona
godzine.
Dzien bezmundurkowy dla
wszystkich klas. 50p dotacja od
dziecka; £1 na rodzine dla
organizacji charytatywnej NSPCC

O godzinie 14.00 konczymy
szkole przed przerwa
semestralna

Gwiazdy Tygodnia
Nam

Alfie Thompson +
Hayley Whitwell
Npm Logan Cooper
RG
Daniel Muhuzha
RH
Dawid Krzyzak
RR
Eliam Pollaa
1B
Niemah Misumhu
1H
Harriet-Lily Davis
2B
Lan-May Maddocks
2C
Frankie Wileman
3H
Rachel Williams
3H/C Harry Wood
4J
Kyra Smyth
4W
Maisie Carr
5C
Ellie-May Worthington
5MS Denis Gedek
6GA Louisa Blackwood
6MA Kamil Luczak

Mrs Mrozik bedzie dostepna
dla rodzicow kazdego dnia z
wyjatkiem poniedzialkow od
8.45 do 9.15

Wola zwyciestwa, pragnienie sukcesu, chec osiagniecia pelnego potencjalu….
Sa kluczami do wrot osobistego doswiadczenia.

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu, Z najleprzymi zyczeniami Mrs Gough

