
    Wiadomosci z M O N K S D O W N    
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’   +  sciagnijcie nasz APP!!! 

28 kwietnia  2017                     Numer semestru letniego - 1 

 

   Attendance 
     3-7/4/17 

Class % 

3HC 97.4 

6GA 97.3 

3H 97.3 

RR 95.7 

6MA 94.8 

RG 94.3 

4W 94.2 

RVH 94.0 

2C 94.0 

5C 92.9 

1B 92.6 

2B 92.3 

5M 91.8 

1H 91.7 

4J 84.5 
 

      wyniosla 
93.6% 

   

         Musi wyniesc  

             ponad 97% 

 
Gwiazdy Tygodnia 

RG Jamie Chadwick 

RH Esme Oxton 

RR Roxy Kemp 

1B Angelina Themistoklopoulos 

1H Anthony McDonald 

2B Daniel Williams 

2C Ethan Brough 

3H Amirah Lawal 

3HC Aimee Cummings 

4J Elise Sharpe 

4W Michael Brearley 

5C Hollie Cooper 

5MS Hollie Grace 

6MA Paul Doherty 

6GA Holly Caren 

 

Daty do kalendarza 
Data W               wydarzenie 

poniedzialek 1/5/17 May Day – Bank Holiday – Szkola jest zamknieta 

wtorek 2/5/17 Powrot do szkoly 8.55am 

sroda 3/5/17 klasy 5 – wycieczka do Tatton Park 

poniedzialek-czwartek 8-11/5/17 Klasy 6 – egzaminy/testy SATs  

poniedzialek – piatek 15-19/5/17 Tydzien przychodzenia do szkoly pieszo 

czwartek 18/5/17 Reception visit Chester Zoo 

 

Drodzy rodzicei i opiekunowie, 
 

Witamy was wszystkich bardzo serdecznie po relaksujacej przerwie 
swiatecznej.  Semestr letni zawsze obfituje w wiele wydarzen. Wierze, ze 
dzieci z entuzjazmem czekaja na nowe, jak rowniez zaplanowane wczesniej 
wyzwania w nauce, wycieczki itp....  Musze powiedziec, iz dzieci wygladaja 
bardzo elegancko w swoich letnich mundurkach szkolnych, ktore, mam 
nadzieje, sa zapowiedzia zblizajacego sie ocieplenia. 
Nasz szkolny ogrodek nabiera ksztaltow i ekscytuje zarowno dzieci jak i 
nauczycieli.  Bedzie on osrodkiem zdrowej zywnosci.  
Do dnia dzisiejszego powinniscie juz otrzymac semestralny plan nauczania.  
Prosze abyscie sie  z nim zapoznali oraz motywowali dzieci do dowiadywania 
sie na temat  wyszczegolnionych dzialow czy wizytowania interesujacych 
miejsc – co niezmiernie wzbogaci ich nauke. Prosze abyscie rowniez 
zapoznawali sie z informacjami odnosnie przyszlych wydarzen w dziale ‘daty 
do kalendarza’ . 
Zycze wszystkim udanego dlugiego weekendu. 

Mrs Gough 

Tydzien egzaminow SATs 
W ciagu calego tygodnia – od 
poniedzialku 8 maja do czwartku 11 
maja , bedziemy oferowac dzieciom z 
klas 6 zdrowe sniadania – co wspomoze 
uczniow w testach. Drzwi szkoly beda 
otwarte od 8.10am. Dzieci musza 
wchodzic wejsciem do klubu 
snadaniowego – od ulicy Frinsted Road. 

 
Klasy 1 wezma udzial w apelu jezyka migowego, 

ktory odbedzie sie 10 Maja o 9.30am.  Rodzice i 

opiekunowie dzieci z klas 1- sa bardzo mile widziani. 

Jesli uczniowie z klas od zerowej do klasy 4 sa spoznione 
do szkoly – odpowiedzialna osoba dorosla MUSI  dzieci 
zarejestrowac w elektronicznym dzienniku obecnosci W 
SZKOLNYM SEKRETARICIE, prosze NIE 
ZOSTAWIAC  dzieci na placu aby same weszly do 
szkoly. Jesli nie zostana one zarejestrowane przez  
odprowadzajaca je osobe dorosla – beda mialy 
NIEOBECNOSC na porannych lekcjach.  
 

Wszystkie pieniadze MUSZA byc 
podawane do szkoly w kopercie 
z czytelnie napisanym imieniem i 
nazwiskiem dziecka, klasa i 
informacja na co sa zawarte w 
kopercie pieniadze. Pieniadze 
nie beda akceptowane w 
sekretariacie szkolnym. 

£ FIDGET SPINNERS sa w szkole zabronione.   
Beda one konfiskowane I oddawane 
rodzicom/opiekunom pod koniec  
dnia szkolnego              
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