
    Wiadomosci z M O N K S D O W N 
Wchodzcie na nasza website www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’   +sciagnijcie nasz  APP!!! 

   6 Stycznia 2017                               Numer semestru wiosennego: 1 

 

Fantastycznie naukowe wydarzenie 
Mam nadzieje, ze wszyscy z was mieli mozliwosc objejrzec 

naszych uczniow z klasy 5 oraz naszego naukowego  experta, 
pana Wignall’a w wiadomosciach   BBC w tym tygodniu. 

 

Ogromne podziekowania dla wszyskich dzieci, ktore przyszly 
do szkoly na godzine 6 rano aby wziac udzial w filmowaniu na 

zywo. 
 

Zobaczcie panstwo to na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=za_g0I3HKYg   

children in action! 

Lingwista  miesiaca 

Grudzien 2016 
6MA Isabelle Smith 

6GA Layla O’Connell 

5MS Savannah Lenehan 

5C Jessica Smith 

4J Beatrice Sproge 

4W Sofia Thomas-Allen 

3H Toni Corris 

3HC Charlie Handley 

2C Eva o’Connell 

2B Jade Gaskell 

1B John Carter 

1H James Martin 

 

 

 

 

 

Na poczatku pragne zyczyc wszystkim Szczesliwego Nowego Roku.  Mam nadzieje, ze przerwa swiateczna 
pozwolila wszystkim przyjemnie odpoczac oraz zrelaksowac sie. Poprzedni semestr zakonczyl sie wieloma 
ekscytujacymi wydarzeniami takimi jak: 

 nasze przedstawienia jaselkowe, przedstawienie ‘ Pieknej i bestii’ w  teatrze  Everyman, przedstawienie 
;Kopciuszek; dla klas zerowych, 1 oraz 2, swiateczny kiermasz oraz grotto Sw. Mikolaja ( ktore pozwolilo na 
zebranie  £1,200 na cele szkolnych wycieczek I innych wydarzen).  Z przyjemnoscia wreczylismy wielu 
dzieciom brazowe dyplomy za  97% + frekwencje.  Nasi uczniowie ze 100% frekwencja to:: 

Z klas zerowych, 1 oraz 2 – Nicole Chen oraz John Carter 

Z klas 3,4,5 oraz 6 – Holly Caren oraz Jay McArthur 

Wkrotce otrzymacie panstwo zbior dzialow i tematow, ktorych dzieci beda sie uczyc w tym semestrze.  
Wszystkie kluby rozpoczna zajecia w poniedzialek, 16 stycznia i zakoncza je  w czwartek, 6 kwietnia. 

W nowym roku bedziemy celebrowac osiagniecia roku poprzedniego oraz oczekiwac na sukcesy nowego roku. 

Zycze wszystkim Wspanialego Nowego Roku!   -   Mrs Gough 

Dziekujemy za udzial w 
naszym  swiatecznym 
kiermaszu. 

Zwyciezcy w naszej loterii to: 

1 nagroda: Rose and Alexia Abunene 

2 nagroda:     Matthew Powell 

3 nagroda     Lucas Fatnassi 

4 nagroda     Aiden Nash 

 

W srode,11 stycznia 
2017  klasy 1 wezma 
udzial  w profesjonalnych 
zajeciach  gotowania. 

Warzywno-owocowa zabawa! 

W tym semestrze 
rozpoczynamy nasz nowy 

project -  Edible Playgrounds 
(jadalny plac zabaw).  
Fantastycznie bedzie 
obserwowac naszych 
uczniow sadzacych, 

opiekujacych sie oraz 
konsumujacych rozne owoce i 

warzywa. 

 

http://www.monksdownprimary.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=za_g0I3HKYg

