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

16 Marca 2018                          Numer semestru wiosennego- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Frekwencja 
5-9/3/18 
Class     % 

1HC 100.0 

4J 97.8 

3C 97.8 

1H 97.7 

6MA 97.0 

2B 96.8 

5M 96.8 

1C 95.8 

6GA 95.7 

RVH 95.6 

RMG 95.6 

2BY 95.2 

4W 94.6 

5A 94.3 

3H 93.3 

RG 92.2 

     wyniosla = 
96.0% 

 

 

 

 

Gwiazdy Tygodnia 

1T Eloim Pollaa 

1H Kerys Cooper 

1HC Grace Williams 

2B Aleksander Dombka 

2BY Ruby Turner 

2C Billy Jones 

3C Izabela Zakrezewska 

3H Matthew Green 

4J Devansh Kala 

4W Aiden Gorezwarimwa 

5A Zoha Gul 

5S Jenny Davies 

6GA Denis Gedek 

6MA Thomas  Smith 

 

Wazna wiadomosc o zdrowiu I 
bezpieczenstwie 

Lakier do paznokci nie jest czescia szkolnego 
mundurka. Takze dzieci  NIE MOGA miec w szkole 
pomalowanych paznokci.  Kiedy dzieci zle sie czuja, 

pierwsza rzecza, ktora sprawdzamy to cerkulacje 
dloni  – poprzez sprawdzanie palcow dloni – lakier to 

uniemozliwia.   

Drodzy Rodzice /Opiekunowie. 

Dziekujemy bardzo tym wszystkim, ktorzy wzieli udzial w naszej 
srodowej wywiadowce. Bylo prawdziwa przyjemnoscia widziec was 
w szkole  I dzielic sie fantastycznymi osiagnieciami waszych dzieci w 
takich dziedzinach jak: sport, musyka, sztuka, uprzejmosc, przyjazn 
oraz postepy w nauce-  lista jest dluga.  Wasze dzieci sa wasza 
duma. Mam nadzieje, ze spotkania z nauczycielami byly owocne i 
pelne waznych informacji.  Nauczyciele dziekuja wam za pomoc 
dzieciom w domu, jest to niezmiernie wazne.  Goraco dziekuje za 
wypelnienie ankiety na temat szkoly – jest to dla nas bardzo wazne.  
Obecnie analizujemy jej wyniki, ktore wkrotce beda wam 
udostepnione.  

Niektore dzieci z klas 3-6 z przyjemnoscia wziely udzial we 
wspolnym posilku z okazji St. Patrick’s Day  - Come Dine With Me. 
Ogromne podziekowania dla Michaeli z organizacji  ‘Apple of My 
Eye’ za koordynacje tego wydarzenia.   

Kurczakowo-fascynujacy tydzien 

Dzieci z przyjemnoscia obserwowly process wykluwania sie 
kurczaczkow I przepiorek.  Wszyscy zademonstrowali ogromna 
cierpliwosc w trzymaniu I opiekowaniu sie piskletami.  Nasze 1 oraz 
2 klasy z przyjemnoscia podziwialy zwierzeta gospodarskie, ktore 
odwiedzily nas w tym tygodniu. Bylo zabawne obserwowac pania  
Bynon biegajaca po placu zabaw za uciekajaca gaska oraz 
zadowolenie dzieci, kedy gaska wrocila do zagrody.   

Zycze wszystkim milego weekendu 

Mrs Gough 

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


 

Daty do kalendarza 
poniedzialek 19/3/18 KS2 Francuskie gotowanie 

3C – apel – jezyk migowy 

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

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

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

Poniedzialek  9/4/18 8.55 – powrot do szkoly 
Czwartek  12/4/18 9.05am – rodzice mile widziani – klasy 6 dzien dobrego samopoczycia I 

rozwoju swiadomosci 

Poniedzialek  16/4/18 wywiadowki dla rodzicow dzieci z klas zerowych 

Poniedzialek  23/4/18 Apel z okazji St George’s Day 

Sroda  25/4/18 Apel  o tematyce zaradnosci dla klas 3-6  – St Christopher’s Church 

Army Leaders 

Czwartek  3/5/18 Dzien glosowania – Szkola jest zamknieta dla uczniow 

Poniedzialek  7/5/48 Bank Holiday – Szkola jest zamknieta 

Piatek  11/5/18 Konkurs Eurowizji – dla calej szkoly 

Poniedzialek – czwartek   -  

14 –17 May  

Klasy 6 – tydzien testow panstwowych SATS 

 

 

Kurtki oraz inne rzeczy 

Wszystkie dzieci sa odpowiedziane za swoje 

wlasne rzeczy.  Robimy wszystko co w nszej mocy 

aby uczniowie wrocili do domu w swoich wlasnych 

rzeczach. Pragniemy jednak przypomniec iz 

powinni oni sami ich poszukac oraz byc za nie 

odpowiedzialni.  Prosze NIE PRZYPROWADZAC 

dzieci do szkoly w drogich kurtkach itp... Szkola 

nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione rzeczy 

I nie bedzie zwracac zadnych kosztow.  

Klub sniadaniowy 

Dzieci musza byc 
obecne w klubie przed 
8.40am.  Dzieci, ktore 

przyjda po uplywie 
tego czasu – musza 
udac sie na szkolny 
plac I poczekac do  

8.50am na otwarcie 
drzwi klasowych.  

 Parking     
Zauwazylisci na pewno pojawiajace sie znaki na 

ulicy wokol szkoly – bedzie ich wiecej.  markings at 
last, with more to come.  Linie te maja wzmocnic 

bezpieczenstwo naszych uczniow. Prosze 
postepowac zgodnie z zasadami I chronic dziecko 

przed wypadkiem. 

PROSZE NIE PARKOWAC NA ZYGZAKACH 

 

Swiatowy Dzien 
Syndromu  Down’a  

W celu zwiekszania 
swiadomosci o syndromie 

Down’a prosimy aby w 
srode, 21 marca, wszystkie 

dzieci mialy ubrane w szkole 

skarpetki nie od pary. 

 
 


