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

4 listopada 2016

Numer semestru jesiennego 8

Witamy wszystkich po feriach srodrocznych. Z radoscia oczekujemy na kolejny semestr pelen interesujacych zajec
lekcyjnych rozwijajacych ciekawosc umyslow waszych dzieci oraz ich apetyt na nauke.

“Edukacja jest najpotezniejsza bronia, ktorej uzywania zmienia swiat” – Nelson Mandela

Frekwencja

Lingwista miesiaca

Class

%

6GA

100

1B

98.3

4W

97.5

2C

97.5

4J

96.9

3HC

96.4

RVH

94.2

5M

94.2

1H

94.2

3H

94.0

5C

92.3

RR

92.2

2B

92.1

6MA

92.0

RG

87.9

Frekwencja musi byc powyzej 97%

17-20/10/16

wyniosla –
94.6%


Jesli wasze dziecko
przychodzi do
szkoly spoznione –
MUSICIE mu
towarzyszyc do
recepcji w celu
dokonania procesu
rejestracyjnego ze
wzgledu na
bezpieczenstwo
waszego dziecka.

1B
1H
2B
2C
3H
3HC
4J
4W
5C
5MS
6GA
6MA

Sophie McArthur
Ruby Turner
Jack Tufy
Maja Gondek
James Mitchell
Laylay McArdle
Mason Carr
Ping Zen
Liam O’Neil
Thomas Deary
Craig Sharpe
Deryn Cummings

Pudelka od butow
Klasy 3 prosza o puste puselka od butow
potrzebne do klasowego projektu.
Proszę przekazać każdy może mieć do
szkoły.

Gwiazdy Tygodnia
1B
1H
2B
2C
3H
3HC
4J
4W
5C
5MS
6GA
6MA

Kaitlyn Borrows
Eric Myc
Simon Plavnicky
Olivia Sealey
Lois Cruickshank
Maggie Williams
Stephen Jennings
Lacey-May Kelly
Jessica Smith
Jessica Roberts
Patryk Broda
Charlotte Wood

Poszukiwane do KS1
Dobrej jakosci lego, duplo, samochody, pociagi, kinex oraz puzle (mniej niz 50 czesci).
Jesli dysponujecie tymi niepotrzebnymi juz wam rzeczami- przyniescie je prosze do
szkoly i przekazcie pracownikom klas 1 i 2.

Daty do kalendarza
Poniedzialek 7/11
Sroda 9/11

Czwartek 10/11
Piatek 11/11

Szkolenie nauczycieli Szkola bedzie zamknieta w tym dniu dla
uczniow “Projekt Nauki Budowania Wypowiedzi Pisemnych”
Dzien kultury chinskiej – klasy 5
Szczepionki przeciw grypie dla uczniow klas 1, 2 oraz 3, ktorzy
dostarczyli zgode rodzicow.
9.15 rano – zebranie dla rodzicow klas 2 dotyczace panstwowych
egzaminow SATs. Jest to bardzo wazne zebranie – poczestunek zostal
przewidziany
3.15-4.45 dzien zabaw rodzinnych – tylko za okazaniem biletu wstepu.
Gotowanie chinskich potraw – klasy 5
12.30-3.30pm zawody lekkoatletyczne dla klas 5+6 ( na sali
gimnastycznej). Prosze upewnic sie, ze wasze dziecko ma stroj
gimnastyczny, odpowiednie obuwie oraz cos do picia.

Pieniadze

PARKING
Poniewaz teren wokol szkoly wciaz sie
rozwija – parkowanie samochodow
bedzie ograniczone. Jesli przyjezdzacie
do szkoly samochodem, wanem itp –
prosze dac sobie wystarczajaco duzo
czasu aby bezpiecznie zaparkowac w
okolicy szkoly i podejsc pieszo z dzieckiem
do szkolnego budynku.

Bezpieczenstwo waszych
dzieci jest naszym
naczelnym priorytetem.
Szkolny parking jest przeznaczony
wylacznie dla pracownikow szkoly,
odwiedzajacych gosci oraz dzieci
niepelnosprawnycg.

WSZYSTKE wplaty pieniezne (wycieczki, obiady
itp...) MUSZA byc w dokladnie oznaczonych
kopertach z nazwiskiem dziecka, klasa, kwota oraz
wyjasnieniem celu. Jesli kwota jest wplacana za
wycieczke szkolna – prosze dolaczyc zgode rodzica.

ZADNA KWOTA PIENIEZNA NIE
BEDZIE AKCEPTOWANA JESLI NIE
ZNAJDUJE SIE W ODPOWIEDNIO
OZNACZONEJ KOPERCIE
ZADNA KWOTA PIENIEZNA NIE BEDZIE
AKCEPTOWANA W SEKRETARIACIE SZKOLY
MUSI ONA ZOSTAC PRZEKAZANA WYCHOWAWCY
KLASY.

Szkolne obuwie

Proszę nie parkować na parkingu.
Dziękuję za współpracę z tą sprawą.

Zadne psy ( bez wzgledu na rase,
wielkosc czy zachowanie) nie moga
znajdowac sie na terenie szkoly.

Wedlug regulaminu naszej szkoly wszystkie
dzieci, z wyjatkiem dzieci niepelnosprawnych,
musza nosic przepisowe, czarne szkolne buty.
Pisemne medyczne zaswiadczenie musi byc
przekazane szkole jesli ma ona wydac
pozwolenie na odstepstwo od reguly i zgode na
obuwie alternatywne. Przypoinamy zatem o
obowiazku przychodzenia do szkoly w
regulaminowym obuwiu szkolnym.

Sciagnijcie nasza aplikacje!
Wejdzcie do Apple or Play Store I szukajcie Monksdown Primary. Postapcie
zgodnie z wskazowkami I podanymi informacjami.

Zajecia pozaszkolne
Wszystkie dzieci musza byc punktualnie odbierane z zajec
pozaszkolnych przez odpowiedzialna osobe dorosla. Z powodu
wczesnie zapadajacego zmroku nie mozemy pozwolic aby dzieci
wracaly do domu same. Wszystkie kluby koncza sie o 16.00 – z
wyjatkiem klubu zdobniczego (konczacego sie o 16.15). Prosze
punktualnie odbierac dzieci.

