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

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

20 pazdziernik 2017                             Numer semestru jesiennego - 7 

 

 

 

 

 

     

  Gwiazdy Tygodnia 
Nam Daniel Johnston 
Npm Grace Robinson 
RG Jakub Stawinski 
RH Sara Plavnicka 
RMG Kelsie Cooper 
1C Maja Parzecka 
1H Roxanne Neave 
1HC Elise Vasak 
2B Sophie McArthur 
2BY Dylan Foster 
3C Ava Chandler 
3H Elissa Jabakhanji 
4J Daisy Charles 
4W Daniel Quinn 

5A James Conroy 
5S Vivian Chen 
6GA Hollie Grace 
6MA Alfie Shaw 

 

 

 

 

Frekwencja 
9-13/10/17 

Class % 

6GA 100.0 

3C 100.0 
2BY 98.6 

5M 98.1 

1H 98.0 

5A 97.9 

4J 97.3 

1HC 96.7 

RVH 96.0 

2B 95.5 

4W 94.5 

RMG 93.7 

6MA 93.6 

3H 92.3 

1C 92.0 

RG 91.0 

wyniosla  95.9 % 

 
Nasz target to  97% 

 

Gratulacje dla 
 6GA oraz 3C  

za 100% 
frekwencje w 
ciagu zeszlego 

tygodnia 
 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  

Trudno uwierzyc ze juz zaczynaja sie nasze srodroczne ferie. Dzieci wciaz 

ucza sie pilnie i jestesmy z nich dumni. Wkrotce wywiadowka z rodzicami. 

Cieszymy sie na spotkanie z wami, ktore odbedzie sie  8 listopada i bedzie 

dotyczyc postepow w nauce waszego dziecka.   

Dziekujemy rodzicom klas zerowych, ktorzy wypelnili  kwestionariusz - 

‘Settling in Survey’ w trakcie naszego ostatniego zebrania.  Wasze opinie  sa 

dla nas bardzo wazne. Rezultaty wynikajace z ankiety – beda dostepne po 

feriach.  

Osiagniecia sportowe -  Gratulcje dla druzyny pilkarskiej z klas 5/6, ktora 

wygrala mecz z  New Park 8-3 odbywajacy sie w szkole Broadgreen. Druzyna 

wykazala sie fantastycznymi umiejetnosciami oraz  duchem sportu. 

Zebranie rodzicow klas 1-6  - listy w tej sprawie beda wyslane w poniedzialek,  

30 pazdziernika. Wywiadowka bedzie miala miejsce w godzinach od 1.30pm do 

6.25pm  

(ostatnie spotkanie). 

Zycze wszystkim przyjemnego weekend oraz zasluzonych ferii. 

 

Mrs Gough 
 

 

 

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


 

Zajecia, w ktorych moga uczestniczyc dzieci 
w czasie ferii:  

Wiele zajec dla dzieci bedzie odbywalo sie w roznych muzeach w 
Liverpool 

Merseyside Maritime Museum 

 21 pazdzierniaka dzieci moga wykonac kolorowe maski zwiarzat. 
Bedzie to inspirowane przez ‘Seized! The Border and Customs 
Gallery’. 

Dzieci rowniez moga wziac udzial w szkoleniu  na oficerow 
zwalczajacych przemyt. Beda wowczas musialy wypatrywac statkow 
przemytniczych.  Odbedzie sie to  22 pazdziernika. 

21 pazdziernika, dzieci beda mogly wziac udzial w konkursie na 
rzecznego pilota – nawigujacego statkami na rzece Mersey. 

International Slavery Museum  

22 pazdziernika spotkanie na temat African Empires; dzieci moga 
dowiedziec sie tu o fantastycznych cywilizacjach zachodniej Afryki.  

Speke Hall 

Od soboty – 21 pazdziernika – zaczarowany Speke.  Dzieci beda 
mogly  podazyc szlakiem Jasia I Malgosi I sprobowac spoztrzec 
czarownice. 

Sefton Park  

Nawiedzony spacer w Sefton Park bedzie mial miejsce w sobote, 21 

pazdziernika od 11am – 5pm.  Bedziecie podazac wyznaczonym 
szlakiem, biorac udzial w 25 roznych  zajeciach dla calej rodziny, 
wlaczajac pociag Halloween, sciezke dyn, karuzele czy skoki w 
kaluzach. 

 

 

Daty do kalendarza 
 

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   

 


