
    Wiadomosci z Monksdown  
Wchodzcie na nasza strone: www.monksdownprimary.co.uk Sledzcie przez Twitter 
‘@MonksdownSchool’ 

19 Stycznia 2018                         Numer semestru wiosennego- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Frekwencja 
     8-12/1/18 

Class  % 

3H 99.0 

1C 98.0 

2BY 97.9 

6GA 97.8 

RVH 97.3 

1H 97.2 

4W 97.1 

4J 96.0 

3C 95.2 

1HC 94.9 

5M 94.7 

5A 93.4 

RG 92.7 

2B 90.6 

6MA 86.8 

RMG 84.3 

  Wyniosla  94.5% 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Nasze pozalekcyjne kluby rozpoczely dzialalnosc w tym tygodniu. Z 

przyjemnoscia obserwowalismy ich zajecia oraz zaangazowanych w 

nie uczniow.  Dziekujemy nauczycielom i uczniom, ktorzy chca 

poglebic swoje wiadomosci. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci 

o 4pm.  

Nasze klasy zerowe odwaznie ( ze wzgledu na pogode) 

uczestniczyly w tym tygodniu w zimowych spacerach do Croxteth 

Park.  Swiadczyly o tym zarozowione policzki.  

Zawiadomienie dotyczace tygodnia od  19 lutego 2018.  Chcac 

zainspirowac oraz zaangazowac naczych uczniow organizujemy 

tydzien pod szyldem bohaterow. Tydzien ten bedzie obfitowal w 

wiele wydarzen i prajektow zwiazanych z tym tematem. W piatek, 

23 lutego, dzieci beda mile widziane w strojach bohaterow. (NIE  9 

lutego jak podawal poprzedni biuletyn). Zyczymy wszystkim 

przyjenego weekend. 

Mrs Gough 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwiazdy Tygodnia 
Nam Jack Allen 

Npm Natasha Kowalczye 

RG Adrian Sliwa 

RH Ellie-Mai Smith 

RMG Isabelle Eccleson 

1T Connor Parry 

1H Anthony Devitt 

1HC Freya Wong 

2B Daniel Blankson 

2BY Koby Stobbart 

2C Lilly Deary-Riley 

3C Liam McCann 

3H Heidi Smith 

4J Amirah Lawal 

4W Alfie Wond 

5A Lucy Allen 

5S Gabriella Fowler 

6GA Nathan Devine 

6MA Paul Waite 

 

WAZNA WIADOMOSC 
Parkowanie wokol szkoly stalo sie bardzo 
niebezpieczne. Jestem w kontakcie z  Liverpool City 
Council odnosnie legalnych oznaczen wokol szkoly.  

Pragne przypomniec rodzicom/opiekunom: 

 Prosze parkowac z daleka od szkoly 

 Prosze nie parkowac na chodnikach wokol szkoly 

 Prosze nie parkowac za bramami wjazdowymi do 
szkoly 

 Prosze nie parkowac na parkingach dla pracownikow 
szkoly oraz gosci 

 Prosze stosowac sie do legalnej predkosci w czasie 
jazdy wokol szkoly. 20 mil na godzine. 

Bezpieczenstwo naszych uczniow jest 
naszym najwyzszym priorytetem! 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daty do kalendarza 
Poniedzialek  22/1/18 10am – zawody atletyczne w  Cardinal Heenan – wybrane dzieci z klas 3+4 

Sroda  24/1/18 KS2 oglada Robin Hood w szkole 

Czwartek  25/1/18 Klasy  6 mecz piki noznej 

Poniedzialek  29/1/18 klasy 3 – wycieczka do Martin Mere 

Piatek  2/2/18 Dzien NSPCC – 50p dotacja 

W/C poniedzialek   

5/2/18 

Testy sprawdzajace wiadomosci uczniow we wszystkich klasach 

Sroda  7/2/18 Klasy 6  mecz w  Broadgreen High School 3.30- 5pm 

Piatek  9/2/18 Koniec szkoly przed feriami 2pm   

12 – 15 /2/18 Ferie srodroczne 

Poniedzialek  19/2/18 

19-23/2/18 

8.55am powrot do szkoly 

Tydzien Bohaterow 

  

Czwartek  22/2/18 Biegi przelajowe w  Sefton Park 

Piatek  23/2/18 Dzien bohatera ( dzieci przychodza w kostiumach bohaterow) 
Concert muzyczny 

Poniedzialek  - czwartek  

14 –17th May 2018 

Klasy 6 – tydzien testow panstwowych - SATs  

 

Wasze dziecko moze dostac dodatkowe 
pieniadze na cele edukacyjne w szkole! 

Jesli nie jestescie pewni jak wypelnic forme 
na ten cel, prosze przyjsc do szkoly w 
poniedzialek, 22 stycznia o 9am. Wowczas 
pracownik szkoly pomoze wypelnic taki 
formularz w internecie.  Bedzie rowniez 
dostepna wowczas Mrs Mrozik. 

Czy  posiadacie jakies nowe/ w 
dobrym stanie  niepotrzebne 

gry planszowe? 
Poszukujemy gier do naszego klubu gier. 

Jesli takie posiadacie i chcielibyscie nam je 
przekazac, prosze o przekazanie ich do 

szkolnego sekretariatu. 

Dziekujemy. 

Przypomnienie o rozpoczeciu lekcji 

Drzwi do klas zostaja otwarte o 8.50am. Lekcje 
rozpoczynaja sie punktualnie o 8.55am.  Dzieci, 
ktore spozniaja sie traca niezmiernie wazne minuty 
lekcyjne oraz wytlumaczenie tematu lekcji. Jest 
niezmiernie wazne aby dzieci uczestniczyly w tym, 
tak waznym, momencie lekcyjnym. Takze prosze 
aby uczniowie byli obecni na lekcjach o 8.55am 
oraz przypominam o fakcie, iz dzieci przychodzace 
po zamknieciu drzwi o 9am MUSZA byc wpisane do 
rejestru przed szkolnym sekretariatem przez osobe 
dorosla.   

 
Prosze regularnie sprawdzac dzieciom 

wlosy ze wzgledu na wszy.  Jesli 
znajdziecie we wlosach dziecka wszy lub 
gnidy prosze zastosowac odpowiednie 

lekartwo dla calej rodziny, ktore 
dostaniecie w lokalnej aptece. 

Pieniadze 
WSZYSTKIE pieniadze (wycieczki, obiady itp…) MUSZA byc wplacone do szkoly w kopercie – z 

wyraznym imieniem dziecka oraz klasa oraz wyjasnieniem za co pieniadze sa wplacane.  Prosze 
dolaczyc do koperty pozwolenie na wycieczke.  

 

PIENIADZE NIE BEDA PRZYJETE BEZ ODPOWIEDNI ZAADRESOWANEJ KOPERTY. 
 

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL MONEY BE ACCEPTED AT THE SCHOOL OFFICE.  
IT MUST GO TO THE CLASS TEACHER. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTr4WS76bKAhXJBBoKHdJ1ClwQjRwIBw&url=https://www.eustaceisd.net/nurseLice.htm&psig=AFQjCNF9_8VHZATVH76ht0K5lqI1zSVbgQ&ust=1452777143222991

