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

‘@MonksdownSchool’ 

9 luty 2018               Numer semestru wiosennego: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Frekwencja  
        29/1-2/2/18 

Class     % 

3H 99.3 

6MA 97.9 

1H 97.9 

5M 97.7 

2B 97.4 

2BY 97.1 

6GA 96.7 

5A 96.7 

3C 96.0 

1C 95.3 

4J 95.0 

4W 94.8 

RG 94.3 

RVH 93.3 

1HC 92.4 

RMG 90.3 

  Total = 
95.8% 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 
 

Trudno uwierzyc, ze jestesmy juz w polowie roku akademickiego – 

Czas plynie tak szybko.  Jednak przyjemnie obserwowac coraz 

dluzsze dni.  
 

Kontynuujemy nasza wytezona prace i nauke aby osiagnac 

zamierzone cele i oczekiwania w przygotowywaniu dzieci. 

Wszystkie dzieci wlozyly duzo wysilku i determinacji w napisanie 

testow, sprawdzajacych postepy w nauce.   
 

Uczniowie klas 4 przeniesli sie w czasie do Brytani z czasow 

imperium rzymskiego. Dziekujemy goraco za wasz wklad w szycie 

kostiumow – Kiedy moje dzieci przychodza z listem  ‘prosimy o 

kostiumy -’ zawsze ogarnia mnie panika.  Dzieci fantastycznie 

spedzily czas – a historia stala sie dla nich zywa.  
 

W tym tygodniu dzieci rowniez uczyly sie o bezpiecznym 

korzystaniu z internetu, jak rowniez o wadze dzielenia sie z wami 

informacjami na temat stron, na ktore wchodza. Prosze pamietac, 

iz jest niezmiernie wazne, zebyscie mieli swiadomosc z jakich 

stron czy  apps korzystaja wasze dzieci- bez wzgledu na ich wiek.  

Internet jest fantastyczny.  Dzieci moga grac, uczyc sie, tworzyc 

i  comunikowac sie. Otwiera on dla nich ogromny swiat 

ekscytujacych nowych mozliwosci.  Jednak z wciaz zmieniajacym 

sie wirtualnym swiatem – musicie miec pewnosc, ze wasze dziecko 

jest w nim bezpieczne. Jesli nie jestescie pewni  jak bezpiecznie 

korzystac z internetu – porozmawiajcie z kims z NSPCC - 0808 

8005002 lub wejdzcie na ich strone.   

Podczas tygodnia zaraz po feriach bedziemy obchodzic dzien 

bohatera.  Nasi bohaterowie moga pochodzc z mitologii lub 

legend. Niech to bedzie ktos wspanialy, obdarzony specjalnymi 

zdolnosciami czy sila. Moga to byc wojownicy lub ludzie, ktorych 

cenimy za ich osiagniecia czy odwage.  Nasz bohater moze byc 

glowna postacia z filmu lub powiesci.  Moze byc to rowniez 

czlonek naszej rodziny. Ktokolwiek to bedzie, niech sie dzieci w 

piatek, 23 lutego za niego przebiora.  Mr Allen ma juz gotowy 

stroj  batmana, w ktory sie chetnie przebierze . Poszukuje tylko 

Robina – Mrs Gorman, czy podejmie sie pani tej roli? 
 

Gdziekolwiek spedzacie te srodroczne ferie, mam nadzieje ze 

beda one przyjemne a pogoda dopisze. 

Gorace pozdrowienia 
 

Mrs S. Gough 
 

Gwiazdy Tygodnia 

Nam Lola Lloyd 

Npm Beve Griffin 

RG Alex Ruse 

RH Ethan Ward 

RMG Connor Pinto 

1T Gabrielle Bideau 

1H Christina Chen 

1HC Paddy Finn 

2B Noah Barron 

2BY Taylor Steer 

2C James Martin 

3C Ava Chandler 

3H LJ Taylor 

4J Millie Ashworth 

4W Grace Lockley 

5A David Roberts 

5S Harrison Tinsley 

6GA Riley Melia 

6MA Callum Smith 

 

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


 

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 –17/5 Tydzien testow panstwowych dla klas 6 

 

Lingwista Miesiaca 
1C Eliam Pollaa 

1H Daisy Lloyd 

1HC Freya Wong 

2B Reece He 

1BY Koby Stobbart 

3C Liam McCann 

3H Ethan Brough 

4J Millie Ashworth 

4W Maggie Williams 

5A James Conroy 

5S David Taylor 

6GA Jay Harris 

6MA Mariam Kareem Yinusa 

 

Little Sandbox oferuje bezplatne sesje 

Maker Difference 
  Sesje przeznaczone sad la dzieci 8+  

I beda odbywac sie codziennnie w czasie ferii  
od 2pm do 4pm, w Norris Green Library. 

poniedzialek 12/2 wprowadzenie do projektowania  3D  

wtorek 13/2  Stop motion animacje z uzyciem lego 

sroda 14/2  Light up karty valentynkowe.  

czwartek 15/2  T-shirt drukowanie na koszulkach 

piatek 16/2  Zrob swoj wlasny  podcast. 

PAMIETAJCIE 
Szkola jest zamknieta w przyszlym tygodniu. 

Wracamy do szkoly w poniedzialek, 19th 
lutego o 8.55am 

Ciasta urodzinowe! 
Uwielbiamy, gdy dzieci przynosza ciasta 

urodzinowe.   
Prosimy aby przynoszone ciasta byly 

zakupione w sklepie oraz pokrojone na  30 
kawalkow i osobno zapakowane ( kazdy 

kawalek powinien byc zapakowany w 
serwetke lub inny papier). 

 

Dziekujemy goraca z wszystkie 
dotacje w ciagu naszego Number 
Day.  Zebralismy duzo pieniedzy, 

ktore ofiarowalismy NSPCC. 


