
    Wiadomosci z Monksdown 
Nasza strona:  www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

2 marca 2018                         Numer semestru wiosennego -  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Frekwencja  
    19-23/2/18 

Class     % 

2BY 99.6 

6GA 98.5 

4J 98.3 

3C 97.3 

5M 96.8 

RVH 96.7 

RG 96.0 

1C 95.7 

1HC 95.5 

6MA 95.0 

RMG 95.0 

3H 94.0 

5A 94.0 

4W 92.9 

1H 85.7 

2B 85.5 

  wyniosla =94.8% 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, 
 

Wszyscy zapewne zauwazylismy zmiane pogody na znacznie 

zimniejsza.  Lodowaty wiatr dmucha nam w uszy, powodujac, ze 

nasza skora staje coraz bardziej bolaca – co za uczucie!    

Nic jednak nie moze przszkodzic nam we wspanialym  uczuciu 

wygladaniu przez okno o poranku i podziwianiu snieznej poswiaty.  

Pierwsze pytanie, ktore przychodzi nam do glowy – czy to dzien 

sniegu? Opady sniegu powoduja masowe utrudnienie w transporcie.  

Robimy wszystko aby szkola byla otwarta; jesli jednak nie 

jestescie pewni – prosze sprawdzic nasza strone lub Parent App, 

Twitter lub tez posluchac  wiadomosci w  Radio City.  Nasza linia 

telefoniczna jest bardzo czasto zajeta podczas rozpoczynania 

zajec szkolnych.  

Jednak pomimo klimatu, szkola  wciaz zapewnia fantastyczne 

zajecia, angazujace dzieci w zupelnosci; wycieczki tudziez 

celebracje wydarzen sportowych.  

15 dzieci z klas 5  oraz 6 odwiedzilo ostatnio Anfield Football Club 

aby wziac udzial w obchodach swiatowego dnia ksiazki. 

Ponownie, w tym tygodniu, w srode mielismy przyjemnosc wziac 

udzial w   Pop Project, w ktorym to dniu dzieci mialy okazje 

interaktywnie i na zywo poznac muzyke wplywajaca na nasza 

kulture.  

WOW! Jak fantastycznie wygladaly dzieci w czwartkowe obchody 

dnia ksiazki. Spostrzeglismy postacie takie jak  Matilda, Mr Twit, 

Mary Poppins, Willy Wonka, Harry Potter do The Hungry 

Caterpillar.  Wszyscy wlozyli w przebrania fantastyczny wysilek, 

swiadczacy o tym, iz warto bylo zorganizowac taki dzien. “Ksiazka 

jest snem, ktory trzymasz w dloni ”. 
 

PARKOWANIE 

Parkowanie wokol szkoly wciaz stanowi problem. Bardzo prosimy o 

parkowanie w oddaleniu od szkoly i przyprowadzeniu dzieci na 

piechote.  Prosze nie parkowac na chodniku oraz przed domami 

resydentow. Nasi uczniowie z rodzicami lub opiekunami maja 

problem w dojsciu do szkoly z uwagi na parkujace na chodnikach 

samochody. Jest to niebezpieczne. Dlatego tez prosze zastosowac 

sie do instrukcji. Bezpieczenstwo dzieci jest naszym naczelnym 

priorytrtem i jestem pewna, ze kazda rodzina sie z tym zgodzi! 
 

Zycze wszystkim przyjemnego weekend, 
 

Mrs Gough 

Headteacher 
 

Gwiazdy tygodnia 

Nam Finch McGimpsey 

Npm Vesile Hyusein 

RG Maddison Brooks 

RH Imogen Pruden 

RMG Hatley Whitwell 

1T Esme Price 

1H Jennifer Macauley 

1HC Lily-Jo Hall 

2B Megan Veidman 

2BY Eliana Stefiana 

2C Lacey Jennings 

3C  

3H  

4J  

4W  

5A  

5S  

6GA  

6MA  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sch_WMjd6go 

Daty do kalendarza 
Sroda  7/3/18 Dzien rodzinny – Magic and Moonbeams 

Czwartek  8/3/18 10am – Zebranie Rady 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 

10 – 12 LFC Academy dla chlopcow z klas 5 

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

Zapraszamy na obiad 

poniedzialek 19/3/18 KS2 Francuskie gotowanie 

Wtorek 20/3/18 klasy 5 Angielki – poprzez pilke nozna 

Sroda 22/3/18 KS2 apel - St Christopher’s Church Army Leads 

piatek 23/3/18 KS2 swiateczne bingo  
2pm – zakonczenie semestru przed swietami 

Poniedzialek  9/4/18 8.55 – powrot do szkoly 

Poniedzialek 16/4/18 Spotkanie z rodzicami klas zerowych 

Poniedzialek  - czwartek 14 –
17th May  

klasy 6 testy panstwowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingwista Miesiaca 
1T Yilin Cecilia Zhao 

1H Jack Axworthy 
1HC Haggai Peters 

2B Sophia Lockley 

2BY Harley Grimes 
3C Eloise Knowles 

3H Marlena Tyska 
4J Ethan Robinson 

4W Gary Gledhill 

5A Ruby Anderson-Mills 
5S Masie Carr 

6GA Ana Laura Gava Hernandes 
6MA Brekan Stinchcomb 

 

Sciagnijcie nasz APP.  
Szukajcie Monksdown Primary School w 
telefonie, na tablecie – wejdzcie do ‘app 
store’ I postapcie zgodnie z instrukcjami. 

Tym sposobem dostaniecie informacjie 
dotyczace szkoly, jak rowniez bedzieci 
mogli skorzystac z  ‘Push Notifications’ 

(jak SMS) dotyczacych zajec szkolnych jak 
rowniez zajec ponadprogramowych. 

 

Pomoz swemu dziecku czuc sie bezpiecznie w internecie 

Wejdz na podane strony aby dowiedzic sie wszystkiego o 
bezpieczenstwie w internecie. 
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety/talking-your-child-

staying-safe-online/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kwcL-VP3FYc 

https://www.youtube.com/watch?v=sch_WMjd6go 
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