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

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

16 Marca 2017                             Numer semestru wiosennego 10 

 

Frekwencja 
6-10/3/2/17 

Class % 

3H 99.4 

1H 99.3 

2B 98.7 

RR 98.6 

2C 97.3 

3HC 97.1 

1B 95.5 

4W 95.3 

RVH 94.7 

4J 93.8 

5C 93.6 

RG 93.3 

5M 92.4 

6GA 90.9 

6MA 85.7 
 

wyniosla 95.3% 

 
 

Gwiazdy tygodnia 
Nam Harry Foxall 

Npm Kelsie Cooper 

RG Christina Chen 

RH Elise Vasak 

RR Hashim Khokhar 

1B Lydia Jones 

1H Dylan Foster 

2B Keiron Smith 

2C Georgie Handley 

3H Mia + Christopher Comish 

3HC Aiden Taylor 

4J James Conroy 

4W Tiana Vito 

5C Thomas Williams 

5MS Gabriella Fowler 

6GA Craig Sharpe 

6MA Finley Jones 

 

Dates for Your Diary 
Data Wydarzenie 

piatek 17/3/17 Szkolenie dla nauczycieli – szkola bedzie zamknieta 

poniedzialek 20/3/17 2 tygodnie rowerowego pedalowania 

wtorek 21/3/17 Chlopcy z klas  5  zagraja mecz pilki noznej w Fazakerley High School 

10am-12pm 

czwartek 23/3/17 
Kiermasz z okazji Dnia Matki (prezenty w cenie 50p and £1) 

klasy 4 odwiedza Museum of Liverpool Life oraz Maritime Museum 

poniedzialek  27/3/17 Kiermasz ksiazki w szkole 

klasy 2 – Knowlsey Safari Park 

wtorek 28/3/17 klasy 6 – mecz pilki noznej w Fazakerley High School 10am -12pm 

sroda 29/3/17 Zebrania z rodzicami 1.45pm – 6.30pm 

piatek 31/3/17 Zerowka oraz przedszkole odwiedzi  Epstein Theatre aby zobaczyc 

przedstawienie ‘Tygrys, ktory przyszedl na obiad’ 

klasy 1 odwiedza Knowlsey Safari Park 

piatek  7/4/17 2pm – rozpoczecie ferii swiatecznych 

 

PRZYPOMNIENIE  
Szkola jest zamknieta jutro, czyli w piatek, 17 marca ze wzgledu na szkolenie nauczycieli.  Szkola bedzie 

otwarta 20 marca  2017 jak zwykle.  

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 
 

Z prawdziwa przyjemnoscia mozemy stwierdzic jak uprzejmi oraz madrze myslacy sa 

nasi uczniowie.  Uczniowska Rada Szkoly podjela decyzje o konkursie -  Scavenger Hunt, 

w ktorym moga wziac udzial wszyscy uczniowie.  Spacerujac po szkole, wielokrotnie 

zetknelam sie z fantastyczna uprzejmoscia naszych uczniow.  Dziekujemy wszystkim za 

dotacje jedzania dla potrzebujacych.  Wasza hojnosc zasluguje na pochwale.  

Wiadomosci sportowe –Gratulacje dla dzieci, ktore pobiegly w tym tygodniu w parku 

Wavertree.  Wszyscy wykazali sie ogromna determinacja i zaangazowniem. 

Pomoc rodzicow – Goraco dziekujemy wszystkim rodzicom za pomoc w pakowaniu 

prezentow na kiermasz z okazji Dnia Matki. Prezenty beda w sprzedazy w czwartek, 23 

marca w cenie 50p oraz £1.   

Listy w sprawie wywiadowki zostaly dla was przekazane w tym tygodniu.  Prosze o 

ostateczna odpowiedz do poniedzialku 20 marca. 

Szkolenie dla nauczycieli – Nasi nauczyciele wezma udzial w szkoleniu Primary Writing 

Project w piatek 17  Marca ( czyli jutro), Szkola bedzie w tym dniu zamknieta. Jestem 

pewna, ze nauczyciele powroca ze szkolenia ze swiezymi pomyslami angazowania oraz 

podwyzszania poziomu  pisania naszych uczniow.  

Pozostale informacje – klasy 5 z przyjemnoscia obserwowaly wykluwanie sie z jaj malych 

kaczatek.  Z 7 jaj wyklulo sie 6 pisklat, poniewaz jedno z nich zmarlo jeszcze w jajeczku. 

Zasmucilo to dzieci ale zrozumialy one, ze tak czasem sie dzieje w przyrodzie. 

Klasy 3 z radoscia dowiedzialy sie,  ze beda opiekunami malych kurczaczkow. Wszyscy 

uczniowie stworzyli wiele prac pisemnych na ich temat, jak rowniez bardzo sie do nich 

przezwyczaili.  Z 9 jaj pomyslnie wyklulo sie 8 pisklatek! Sledzcie to wydarzenie poprzez  

Twitter. 
 

Uprzejme slowa sa krotkie i latwe do wypowiedzenia, natomiast ich wymowa jest 
prawdziwie nieograniczona. 
 

Zycze wszystkim dlugiego oraz udanego weekendu, “La fheile Pardraig sona dhuit!” – ( 

Milego Dnia Sw. Patryka) Mrs Gough 
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http://www.monksdownprimary.co.uk/

