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!!!

Numer semestru wiosennego: 12

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Frekwencja

Fantastycznie bylo porozmawiac z panstwem w czasie zebran z rodzicami. Mam nadzieje, ze
informacje o akademickich sukcesach waszych dzieci jak rowniez istniejacych potrzebach
poprawy w nauce w poszczegolnych jej dziedzinach – byly wartosciowe. Dziekujemy
wszystkim, ktorzy wypelnili nasza ankiete. Wasze zdanie oraz spostrzezenia sa dla nas bardzo
wazne. Rezultaty ankiet beda opublikowane po przerwie swiatecznej.

20-24/3/2/17
Class
%

W srode, nasza szkola stala sie rowniez ‘domem’ dla niektorych zwierzat gospodarkich. Dzieci z
przyjemnoscia dowiadywaly sie nowych rzeczy o obserwowanych zwierzetach oraz poznawaly
proces dbania o nie.
Klasy 1 oraz 2 odwiedzily Knowlsey Safari Park i spotkaly tam wiele interesujacych zwierzat.
‘Staraj sie jak najlepiej dopoki bedziesz wiedzil wiecaj. A kiedy juz bedziesz wiedzial wiecej –
staraj sie jescze lepiej. ’
Tablica z informacjami na temat
Zycze wam spokojnego weekendu.
bezpieczenstwa dzieci
Mrs Gough
Nowa tablica z informacjami na temat bezpieczenstwa
Prosimy a zwrot ksiazek
wypozyczonych z
biblioteki – do piatku
(przed przerwa
swiateczna).

dzieci
znajdujaca sie na scianie przy przedszkolu zawiera duzo
kodow QR do zeskanowania telefonem. Aby dotrzec do
wlasciwych informacji musicie sciagnac QR Reader App z
App Store. Jest on bezplatny! Po sciagnieciu app sledzcie
ukazywanie sie kodow QR w celu zeskanowania ich i
uzyskiwania wlasciwych informacji. tinformation.

Daty do kalendarza
Data
poniedzilek 3/4/17
wtorek 4/4/17
sroda 5/4/17
piatek 7/4/17

poniedzilek 10/4 piatek 21/4
poniedzialek
24/4/17
poniedzialek 1/5/17
wtorek 21/5/17
Wednesday 3/5/17

Wydarzenie
Ostatni dzien kiermaszu ksiazki
Zerowka 9am -3pm – spotkania z rodzicami
Przedszkole – spotkania z rodzicami
Klasy 3 – wycieczka do Norton Priory
Jazda na hulajnodze – przedszkole i zerowka
Zerowka RR – wiosenny spacer do Croxteth
Park
2pm – koniec zajec – przerwa swiateczna

Przerwa Swiateczna
8.55am powrot dzieci do szkoly
Dzien wolny od pracy – Szkola bedzie
zamknieta
8.55am – powrot do szkoly
Klasy 5 – wycieczka do Tatton Park

W niedziele,
2/4/17 w parku
Norris Green
odbedzie sie
rodzinny piknik z
okazji obchodow
Swiatowego Dnia
Autyzmu. Jest on
zorganizowany
przez organizacje Autism in Motion.
W czasie pikniku
bedzie duzo
roznych atrakcji
majacych miejsce
miedzy
12.00 a 16.00.

WAZNE
Jesli wasze dziecko spozni sie do szkoly (bedzie po 8.55am) MUSICIE wpisac dziecko do
rejestru szkoly przy szkolnym sekretariacie. Chodzi o bezpieczenstwo waszego dziecka.
Jesli dziecko nie jest wpisane przez rodzica lub opiekuna – bedzie mialo
nieusprawiedliwiona nieobecnosc, co w konsekwencji moze zakonczyc sie wizyta Education
Welfare Officer ( odpowiedniego pracownika z kuratorium).

Frekwencja musi byc powyzej 97%

31 Marca 2017
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Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RR
1B
1H
2B
2C
3H
3HC
4J
5C
5MS
6MA
6GA

Igor Siennicki
Jakub Stawinski
Karolina Vlachova
Harry Cooper
Esme Price
Julia Gondek
Billy Jones
Lewis Witter
Sofia Mokhtar
Connie Brearley
Daniel Kennedy-Lyons
Alfie Whiteside
Paul Waite
Savannah Lenehan
George Sancto
Annie Mai Coyne

