
   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!!! 

   13 stycznia 2017                           Numer semestru wiosennego 2 

 

OUR ‘GROOVEY 
GROWERS’ NEED YOUR 

HELP! 

W tym semestrze 
zaczynamy nasz projekt ‘ 

Edible Playgrounds’ 
Poszukujemy gumiakow we 
wszystkich rozmiarach (do 

rdoroslego rozmiaru 6).   

Czy macie panstwo 
gumiaki, ktore sa wam 

niepotrzebne?  

Jesli tak, przekazcie je do 
sekraetariatu szkoly. ~  

Badzo dziekujemy. 

 

Przeslanie na rok 2017 

“Niech ten rok bedzie wspanialy dla was wszystkich. Niech bedzie rokiem pelnym 

niebezpiecznych i szokujacych marzen. Niech bedzie rokiem, w ktorym bedzieci zyczliwi dla 

innych jak rowniez traktowani przez innych zyczliwie. Zycze wam abyscie do wszystkich 

waszych dazen podchodzili calym sercem.  

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu.  ~  Mrs Gough 

 

Frekwencja 
4-6/1/17 

Class % 

3H 97.3 

4J 97.0 

2B 96.7 

2C 96.7 

1H 95.6 

6GA 95.5 

6MA 93.9 

RG 93.9 

4W 93.1 

1B 91.9 

5M 90.4 

3HC 90.3 

RR 88.9 

5C 88.5 

RVH 88.3 
 

wyniosla –93.2 % 

 
Jesli wasze dziecko 

spoznia sie do 
szkoly 

odpowiedzialna za 
nie osoba dorosla 

MUSI wpisac 
dziecko na 

komputerowa liste 
obecnosci.  

Jesli dziecko wychodzi 
wszesniej – musi 

zostac wypisane z 
rejestru w ten sam 

sposob. 

 Chodzi o 
bezpieczenstwo 

waszego dziecka. 
 

Sciagnijcie nasz APP!  
Wejdzcie na Apple lub Play Store I szukajcie 
Monksdown Primary. Postapcie zgodnie z 
instrukcjami I bedziecie mogli sledzic wydarzenia 
szkolne oraz byc  informowani o nich w telefonie 
lub tablecie.  

 

 
Czy wy lub wasze 

dziecko otrzymalo nowy 
telefon na swieta?   

Jesli tak, prosze upewnic 
sie, ze mamy wasze 

nowe numery 
telefonow. 

 

P A R K I N G 
Jesli przeywozicie dzieci do szkoly samochodem, wanem itp… wyjdzcie z 
domu wystarczajaco wczesnie aby bezpiecznie zaparkowac w oddaleniu od 

szkoly oraz pobliskich uliczek I przespacerujcie sie z dziecmi do szkoly. 
 

Bezpieczenstwo waszych dzieci jest naszym priorytetem.  
 

Szkolny parking przeznaczony jest wylacznie dla pracownikow szkoly I 
rodzicow dzieci niepelnosprawnych. 

Prosze nie parkowac na szkolnym parkingu.  

DZIEKUJEMY ZA WSZA KOOPERACJE.  

                   

Jak zawsze o tej porze roku mozemy spodziewac sie chlodu I deszczu a zwlaszcza sniegu 
.  Podczas brzydkiej pogody szkola zawsze jest otwarta. Jednak w przypadku 
ekstremalnej pogody – zagrazajacej bezpieczenstwu dziecka – szkola moze zostac 
zamknieta. Informacje o ewentualnym zamknieciu szkoly beda przekazane przez: 

 Radio City 

 Nasz szkolny APP 

 Szkolna strone internetowa 

 Poprzez  Twitter. 
Prosze w takim przypadku nie dzwonic do szkoly tylko sprawdzic podane zrodla 
informacji. Mozecie tez panstwo zostawic wiadomosc  na naszym szkolnyml APP jesli w 
takim dniu nie mozecie przywiezc dziecka do szkoly. 
 

Karty do biblioteki 
Prosze o wypelnienie form bibliotecznych przed 
20/1/17 a wasze dziecko otrzyma 5 punktow 5 Dojo ! 

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

