Wiadomosci z Monksdown
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez Twitter
‘@MonksdownSchool’

Numer semestru letniego - 1

Drodzy rodzice, opiekunowie,
Witamy! Mamy nadzieje, ze zarowno wy jak I dzieci
odpoczeliscie podczas tej przerwy swiatecznej i z
zainteresowaniem oczekujecie na kolejny semestr. Z
przyjemnoscia oberwowalismy dzieci w letnich mundurkach
szkolnych. Wygladaja bardzo starannie. Miejmy nadzieje na
poprawe pogody.

Frekwencja
19-23/3/18
Class
RVH
2BY
3H
1H
4W
RG
6GA
4J
3C
6MA
5M
5A
RMG
2B
1HC
1C

W tym tygodniu, we wtorek klasy 6 z przyjemnoscia wziely udzial
w dniu dobrego samopoczycia I rozwoju swiadomosci. Byla to
yoga, masaz, musyka oraz terapia poporzez sztuke. Dzieci
rozpoczely dzien zdrowym sniadaniem. Dziekujemy wszystkim
czlonkom grona za zorganizowanie tego dnia.
Prosze, pomyslcie o dzieciach z klas 6 oraz 2 przed
nadchodzacymi testatmi panstwowymi.
Wszystkie kluby pozaszkolne rozpoczna swoja dzialalnosc w
przyszlym tygodniu. Prosze pamietac o punktualnym odebraniu
dzieci o 4pm.
Z ostatniej ankiety wypelnianej przez naszych uczniow jasno
wynikalo, iz wiele dzieci nie jest zadowolonych ze szkolnych
obiadow. W odpowiedzi na to postanowilismy zmienic naszego
dostawce. Nowy dostawca uzywa tylko organicznych oraz
etycznie uzyskiwanych produktow a menu wyglada przepysznie.
Jesli wasz dziecko zwykle przynosi do szkoly lunch z domu –
dajcie mu szanse sprobowania szkolnego obiadu. Nowe obiady
rozpoczna sie 23 kwietnia.
Dziekujemy za zainteresowanie nasza Scholastic Book Fair w tym
tygodniu. Uzyskane pieniadze beda przez nas przeznaczone na
zakup ksiazek dla naszych uczniow. Pamietajcie ‘Today a reader,
tomorrow a leader’.
Przyjemnego weekend.
Mrs Gough
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School attendance target is 97%

13 kwietnia 2018

Total = 92.8%


Nam
Npm
RG
RH
RMG
1T
1H
1HC
2B
2BY
2C
3C
3H
4J
4W
5A
5S
6GA
6MA

Gwiazdy Tygodnia



Bradley Brearley
Nathan Williams
Joshua Mihondono
Jessica-Jean Davis
Adam Curran
Connor parry
Thomas Kilcourse
Nebaeh Fowler
Angelina Themistoklopoulos
Summer Mills
AJ Higgins
Anthony Kehoe
Valarie Vlachova
Olivia Wood
Anya Tinsley
Dawid Kotwicki
Daniel Witter
Manuella Souca
Joel Lindsay

Szkolny Mundurek
Dziewczeta Bialo-czerwona sukienka w
kratke ( zaden inny kolor nie jest
dozwolony)
Biale lub szare skarpetki
Niebieski szkolny sweter ze szkolnym
logo
Czarne szkolne buty ( sandal lub
gumowe buty NIE SA DOZWOLONE))
Chlopcy Szare krotkie spodenki lub
spodnie
Czerwona koszulka polo ze szkolnym
logo
Czarne szkolne buyu ( OBUWIE
SPORTOWE jest niedozwolone)
Szare lub czarne skarpetki.

Przypomnienie o szkolnym dniu
Drzwi klas sa otwarte o 8.50am a lekcje zaczynaja
sie o 8.55am. Dzieci, ktore sie spozniaja traca
wazne wprowadzenie do lekcji. Jest niezmiernie
wazne aby dzieci byly w klasie punktualnie.
Drzwi klas zostaja zamkniete o 9am. Zatem dzieci,
ktore sie SPOZNIA MUSZA byc wpisane do
szkolnego rejestru przez odpowiedzialna osobe
dorosla. Brak wpisu spowoduje
nieusprawiedliwiona nieobecnosc.

Z przyjemnoscia oberwuje dzieci, ktore
dumni I starannie nosza szkolny mundurek.

Szkolne obiady

Panstwo Ziemniakowscy –
odpowiedzialni za frekwencje!

Jesli wasze dziecko je szkolne obiady I nie jest
zarejestrowane na obiady bezplatne – koszt ich wynosi £9.00. Suma ta musi byc wplacona w poniedzialek za
tydzien z gory. Pieniadze musza znajdowac sie w
kopercie z nazwiskiem dziecka/klasa I adnotacja - ’dinner
money’. Wszystkie zalegle oplaty musza byc uregulowane
do 20 kwietnia. Po uplywie tego terminu nie pozostanie
nam inna alternatywa jak przeslac dlug do Liverpool City
Council, ktory rozpocznie proces odzyskiwania dlugu.

Pan Ziemniak i Pani Ziemniakowa
beda odpowiedzialni za
monitorowanie frekwencji.
Kazdego dnia klasa ze 100% doda
kolejna czesc ciala panstwa
Ziemniakowskich. Kiedy wszystkie
czesci beda dodane – dana klasa
otrzyma nagrode.

Daty do kalendarza
Poniedzialek 16/4/18
Poniedzialek 23/4/18
Wtorek 24/4/18
Sroda 25/4/18
Przez caly Maj
Czwartek 3/5/18
Poniedzialek 7/5/48
Piatek 11/5/18
Poniedzialek –
czwartek 14 –17 Maj

Pon-pia 21-25/5/18
Czwartek 24/5/18
Piatek 25/5/18
Poniedzialek 4/6/18
Wtorek 5/6/18
Sroda 6/6/18
Poniedzialek
26/6/18

wywiadowki dla rodzicow dzieci z klas zerowych
Apel z okazji St George’s Day
Klasowe fotografowanie w klasach 6. Prosze aby dzieci mialy zimowy mundurek
szkolny.
Apel o tematyce zaradnosci dla klas 3-6 – St Christopher’s Church Army
Leaders
Testy panstwowe dla klas 2
Dzien glosowania – Szkola jest zamknieta dla uczniow
Bank Holiday – Szkola jest zamknieta
Konkurs Eurowizji – dla calej szkoly
Klasy 6 – tydzien testow panstwowych SATS

Wycieczki kla 6
Klasy zerowe - Chester Zoo
Szkola zamknieta na okres ferii - 2pm
INSET Day – Szkola zamknieta dla dzieci
INSET Day – Szkola zamknieta dla dzieci
8.55am – dzieci wracaja do szkoly
Konurs szachowy w St George’s Hall

