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

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

13 pazdziernika 2017                         Numer semestru jesiennego -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Daty do kalendarza 
Caly pazdziernik Black History Month 

Wtorek, 17 pazdziernik klasy 1+2 – Spiaca krolewna (przedstawienie w szkole) 

Sroda, 18 pazdziernik 10am Walne zebranie rady szkoly 

czwartek, 19 pazdziernik Klasy zerowe jada na wycieczke do Underwater Street 
2.30pm Apel  na temat Consiton w Sali gimnastycznej klas 0-2 

Piatek, 20 pazdziernik Zebranie dla rodzicow klas zerowych ( z dziecmi) 
2pm Szkola zamyka sie na czas ferii 

 

poniedzialek, 23r– piatek  27 pazdziernik 
 

Szkola pozostaje zamknieta – ferie srodroczne 

poniedzialek, 30 pazdziernik 8.55am Powrot do szkoly po feriach 

sroda, 1 listopad Zebranie dla rodzicow klas zerowych  (pisanie) 

wtorek, 7 listopad  12.15pm zebranie dla rodzicow klas przedszkolnych PM 
(phonics) 

sroda, 8 listopad 8.45 AM Nursery Parents’ meeting  (phonics) 

sroda, 8 listopad 1.30 – 6.30pm wywiadowki dla rodzicow dzieci klas 1-6   

 

  Gwiazdy Tygodnia 
Nam Ahmed Awwad 
Npm Neve Griffin 
RG Mia Smith 
RH Franciszek Krys 
RMG Jonah Lake 
1C Scarlett Tuft 
1H Lee Smith 
1HC Karoline Sproge 
2B Dylan McKibbon 
2BY Daniel Macuganovs 
3C Alise Namiavira 
3H Simon Plavnicky 
4J Robert James 
4W Rubi-Mai Shaw 

5A Adam Shepherd 
5S Bingjun Zhen 
6GA Ellis Hancock 
6MA Ellie-Jo Stobbart 

 

 

 

 

 

Frekwencja 
2-6/10/17 
Class % 

5S 100.0 

4J 99.3 

3C 98.6 

1H 98.0 

5A 97.2 

2BY 96.9 

2B 96.5 

6GA 95.6 

RG 95.6 

6MA 95.4 

RVH 95.3 

4W 94.8 

RMG 93.7 

1C 93.0 

3H 92.7 

1HC 89.3 

wyniosla  - 95.7% 

 
Nasz target to 97% 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

Dobroc w słowach tworzy zaufanie 

Uprzejmosc w myśleniu tworzy głebie porozumienia 

Zyczliwoscsc w dzieleniu sie tworzy miłość 

Chciałbym podziekować wszystkim za zyczliwosc w 

tym tygodniu, ktora pozwolila nam zebrac 

jedzenie dla naszego lokalnego  Foodbank. Wasza 

hojnosc była fantastyczna. Festiwal  zniw 

obchodzilismy podczas dwoch apeli, w czasie 

ktorych dowiedzielismy się o brakach 

zywnosciowych na całym swiecie oraz w naszym  

rodzinnym miescie - Liverpoolu. 

Dziekuje wszystkim rodzicom, ktorzy wzieli udział 

w spotkaniu dotyczacym czytania jak rowniez w 

spotkaniu  dotyczacym uczniów z jezykiem 

angielskim jako drugim. Mam nadzieje, ze oba 

spotkania byly owocne. W ciągu całego roku 

będziemy kontynuować nasze zalozenie 

angażowania rodziców we wspolprace ze szkola. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, odnosnie czytania 

zapytaj pania Gough, nauczycielke klasy zerowej, 

która jest naszym głównym ekspertem w tej 

dziedzinie. 

Zycze wszystkim udanego weekendu – Mrs Gough 

 

 

                                             

Come and volunteer with Beanstalk 

Beanstalk is a national charity which recruits and trains 

reading helpers to support primary school pupils with their 

literacy skills. Our volunteers work with 3-11 year olds twice a 

week on a one-to-one basis. We currently have vacancies in 

many of our schools across Merseyside, meaning lots of 

children need our support. 

Interested or know someone who might be? 

Go to www.beanstalkcharity.org.uk for more details and to 

find an application form. Alternatively call Nicole on 0151 

722 4743 Monday-Thursday 9.30am-2.30pm 

PAMIETAJCIE 
Szkola zamyka sie o  

2pm  

W piatek, 20 

pazdziernika na czas 
ferii srodrocznych.  
Prosze punktualnie 
odebrac dziecko.  

Wake and Shake 

klasy 3-6 

Odbywa sie w kazdy 
wtorek I czwartek o 
8.45-8.55am.  W tym 
czasie przygotowujemy 
nasze glowy I ciala do 
nauki w tym dniu. 
Dolacz do Mrs Stewart 
w Sali klas 3-6 na 
krotka gimnastyke.  

Szkolna pielegniarka 
bedzie dostepna  we  
Wtorek, 17.10.17   
miedzy 9-10 rano Prosze 
przyjsc jesli macie jakies 
niepokoje zwiazane ze 
zdrowiem waszego 
dziecka 

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

