
    Wiadomosci z Monksdown 
Wchodzcie na nasza strone:  www.monksdownprimary.co.uk Sledzcie nas poprzez Twitter 

‘@MonksdownSchool’ 

2 lutego 2018                          Numer semestru wiosennego - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

      Frekwencja 
      22-26/1/18 

Class % 

RVH 98.7 

4W 97.7 

3H 97.3 

RG 97.3 

3C 97.3 

2B 96.1 

4J 96.0 

2BY 95.7 

5A 94.3 

1H 93.4 

6MA 93.2 

1HC 93.2 

5M 92.3 

6GA 91.9 

1C 90.7 

RMG 90.7 

  wyniosla = 
94.8 % 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, 
 

Pomimo deszczowej pogody nasi uczniowie z klas 3 bardzo milo I edukacyjnie spedzili 

czas na wycieczce  w Martin Mere Wetland Centre. Uczyli sie o migracji ptakow oraz 

karmili je.   

Uczniowie z klas 5 doswiadczyli bardziej suchej pogody, odwiedzajac fantastyczna 

Anglican Cathedral oraz Synagoge Princes Road. Wycieczka  byla  swietnym 

uzupelnieniem dziediny Religioznawstawa, miejsca sakralne, miejsca modlitw, o 

ktorych dzieci uczyly sie w czasie lekcji RE. 

W srode odwiedzil nas rowniez Cherith Collins, ktory jest kapelanem armii koscielnej 

w Kosciele St Christopher. Tematem tego tygodnia byla odpowiedzialnosc, ktora to 

cecha stanowi jedna z wartosci naszej szkoly.   Dzieci dowiadywaly sie o roznych 

drogach podejmowania odpowiedzialnosci, jak rowniez uczyly sie odpowiedzialnosci za 

ich wlasne czyny. Zostaly zmotywowane do zajrzenia gleboko w siebie oraz do tego w 

jaki sposob moga stac sie najlepszym dzieckiem.  Musze przyznac, iz nasi uczniowie  

codziennie pokazuja sie ze strony prawdziwie odpowiedzialnych obywateli.  

Nasz Matematyczny Dzien na rzezcz NSPCC byl prawdziwym sukcesem. Dzieci staly 

sie wspanialymi matematykami oraz zebraly pieniadze na ten niezmiernie wazny 

project.  Dziekujemy za wasze dotacje. 

Zegnamy styczen i jego zimne wiatry oraz desczowe dni. Witamy Luty. Nowy miesiac 

jest nowym startem, nowa nadzieja i nowa szansa dla wszystkich mozliwych zadan.    

Zycze milego pierwszego lutowego weekendu 2018. 
 

Z najlepszymi zyczeniami,          Mrs S. Gough Gwiazdy Tygodnia 

Nam Ben Zhen 

Npm Jerry Li 

RG Patrick Hughes 

RH David Taylor 

RMG Deacon Nixon 

1T Harry Smith 

1H Jamie Chadwick 

1HC Lucy Wileman 

2B Shazim Umer 

2BY Harley Cummings 

3C Mia Gibbons 

3H Eva O’Connell 

4J Ruby Bretherton 

4W DemiLeigh McKeown 

5A Oliver Cullen-Davy 

5S Jade Shaw 

6GA McKenzie Leonard 

6MA Steven Devine 

 

Aktywni w  2018 

10 Minutowa kampania motywacyjna 

Nowy rok narzucil nam nowe wyzwania. Zwlaszcza te 
zwiaazane ze zdrowym trybem zycia.  

Uwierzcie mi albo nie, wcale nie musicie cwiczyc przez 
niezmierzone godziny aby utrzymac zdrowy tryb zycia.  
Faktem jest, iz 10 minutowe, rutynowe cwiczenia zrobia 
ogromna roznice. . 

Nie macie pomyslow? Zatem ‘Fit for Me’ 10 minutowa 
kampania wam pomoze.   

Wejdzie na strone www.fitforme.info/ten  w celu 
zaczerpniecia pomyslow aby zaczac.  

Lifestyles Fitness Centers, w Liverpool,  oferuja Junior 
Membership Schemes dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-17.  
Prosze zapoznac sie ze strona www.liverpool.gov.uk/Activ8 
aby dowiedziec sie wiecej na ten temat. 

http://www.monksdownprimary.co.uk/
http://www.fitforme.info/ten
http://www.liverpool.gov.uk/Activ8


 

 

 

 

Dates for your Diary 
W/C poniedzialek  5/2/18 Ttydzien testow sprawdzajacych postepy w nauce 

Wtorek  6/2/18 Dzien Bezpiecznego Internetu 

Przedszkole – wycieczka do Mattel Play w Albert Dock 

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

Piatek  9/2/18 Zakonczenie zajec o 2pm  

Wizuty rodzicow w klasacj przedszkolnych 

12 – 15 /2/18 Ferie srodroczne 

Poniedzialek  19/2/18 

19-23/2/18 

8.55am – powrot do szkoly 

Tydzien Bohatera 

Wtorek 20/2/18 Klasy szermierki 3-4pm 

Czwartrek  22/2/18 Biegi przelajowe w  Sefton Park 

Piatek  23/2/18 Dzien przebierania sie za super bohatera 

Concert muzycznu ( o tematyce science-fiction)  

Wtorek  27/2/18 3pm – biegi przelajowe w  Wavertree 

Sroda  28/2/18 Klub tanecznu dla klas 2 
Pop Project dla klas z  KS1 oraz KS2 

Czwartek  1/3/18 Dzien ksiazki – dzieci moga przyjsc do szkoly przebrane w postac 

z ksiazki 

Sroda  7/3/18 Dzien rodzinny – Magic and Moonbeams 

Czwartek  8/3/18 10am – Zebranie Rdy Szkoly 

Piatek  9/3/18 INSET DAY – szkola zamknieta dla uczniow 

Sroda 14/3/18 1.30-6.30pm – wywiadowki dla rodzicow dzieci klas 1-6 

Piatek  16/3/18 8.30am-4pm KLasy zerowe odwiedza Chirk Castle 

poniedzialek - Czwartek  

14 –17th May  

Tydzien testow panstwowych dla klas 6 

 

Informacja o bezpieczenstwie dzieci w szkole 
Jesli wasze dziecko sie spoznia – musi byc 
wpisane do rejestru przez odpowiedzialna za nie 
osobe dorosla.  Prosze nie prowadzic dzieci do 
drzwi klas po 9 – beda one zamkniete.   Chodzi o 
bezpieczenstwo waszych dzieci.  
Dziekujemy za zrozumienie. 

Szkolna pielegniarka w 
szkole: bedzie obecna w 
godzinach  8.45-9.45am we 
wtorek, 6th lutego 2018.  Prosze 
przyjsc jesli zywicie jakiekolwiek 
niepokoje zwiazane ze 
zdrowiem dziecka. 

Wasza biblioteka potrzebuje was! 
Drodzy rodzice, opiekunowie, 

W naszej szkole, w Monksdown, posiadmy najlepsza 

biblioteke. Niestety nie zostaje wykorzystany jej pelen 

potencjal. 

Biblioteka jest otwarta dla dzieci i rodzicow  od 

poniedzalku do czwartku w godzinach 3pm do 

3:30pm. Przyjdzie prosze i wypozyczcie ksiazke 

aby promowac czytanie w domu. 

Jestesmy uprzywilejowani posiadajac taka biblioteke i 

wciaz ja uzupelniamy.  Nie bedzie to jednak mozliwe, 

jesli nie bedziecie z niej korzystac. W ciagu pierwszego 

tygodnia po powrocie z ferii bedzie mial miejsce  ‘Dojo 

Week’. Za kazda wypozyczona ksiazke przez dziecko ( jak 

rowniez przez was) uczen otrzyma 5 Dojo points . Niech 

bedzie to poczatkiem fantastycznej przygody 

czytelniczej. 

 

 

is taking a Wiggle! 
Wielu uczniow przynisi do szkoly drogie 
artykuly papiernicze ( dlugopisy, olowki…).  
Niestety niektore rzeczy gina.   Zatem, prosimy 
aby dzieci przynosily do szkoly tylko torby z 
ksiazka i praca domowa oraz   lunch boxes. 
Wszystko inne prosimy o pozostawienie w 
domu ( dlugopisy, piorniki, gumki, 
temperowki...) aby byly one tam bezpieczne. 
Sa zbyt drogie aby ginely. 

Dziekujemy za wasza wspolprace. 

 


