
    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 nasza aplikacje – szukajcie ‘Monksdown Primary’ 

22 kwietnia 2016                         Numer semestru letniego 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekwencja 
29/3-1/4/16 
Class             %  % % 
RH 85.5    
RR 94.6    
1B 87.9    
1H 92.5    
2B 96.6    
2S 86.3    
3H 86.7    
3HC 95.0  90.0  
4W 85.9    
4S 97.1    
5C 95.2    
5M 90.3    
6GA 94.0    
6MA 96.3    

wyniosla  

91.6% 

 

   

   

Przypominamy, ze nasz letni munsurek szkolny sklada sie z: 
Dziewczynki = sukienka w czerwono-biala kratke (Zaden inny kolor nie jest dozwolony) 

 Niebieski szkolny sweterek ze szkolnym logo 
Czarne szkolne buty ( SANDALY Z OTWARTYMI PALCAMI NIE SA DOZWOLONE) 

Chlopcy = szare krotkie spodnie 

Czerwona koszulka polo, granatowa bluza ze szkolnym  logo, czarne szkolne buty (nie buty sportowe) 

   

   
   

W piatek, 29 kwietnia uczniowie klas 5  odwiedza Tatton Hall w Cheshire 
Opuszczamy szkole o 9 rano (autobus nie bedzie czekal na spoznialskich) 

Powrot z wycieczki nastapi o 3.30 po poludniu (w zaleznosci od ruchu 
drogowego).  Wszystkie dzieci musza byc w szkole 8.40am i musza byc 
ubrane w szkolne mundurki. Dzieci muza miec ze soba rowniez zdrowy 

lunch.oraz kurtke. 

Witamy po przerwie wiosennej 
Mamy nadzieje, ze przerwe wiosenna spedziliscie milo i przyjemnie oraz, ze wszyscy jestescie 
gotowi do nauki w tym ostatnim semestrze tego roku akademickiego. Jak zawsze miesiace 
letnie sa przepelnione dodatkowa nauka I ten rok nie jest wyjatkiem. Uczniowie klas 2 oraz 6 
beda pierwszymi grupami podchodzacymi w maju do nowych testow panstwowych Sats. 
Uczniowie klas 1 w czerwcu wezma udzial w tescie z Fonetyki. Nauczyciele jak zawsze 
zaplanowali ekscytujace zajecia motywujace wszystkich uczniow do nauki. 
 

 

KLasa 3HC wezmie udzial w apelu Alan’a Garner’a, ktory odbedzie 
sie  w czwartek, 29 kwietnia o 10am.  Rodzice I opiekunowie 
uczniow klasy 5HC sa bardzo mile widziani. Prosze uzyc wejscia od 
strony Frinsted Road. ( klub sniadaniowy) 

Spotkanie z dziecmi i rodzicami klas zerowych 
Odbedzie sie w czwartek, 5 Maja.  Osobny list w tej sprawie 

zostanie wkrotce wyslany. 

Cobalt Housing organizuje konkurs ogrodniczy w roznych kategoriach. Wiecej 
informacji znajdziecie na ponizszej stronie internetowej 
https://www.liverpoolmutualhomes.org/news-article/237-gardencompetition2016  

 
 

http://www.monksdownprimary.co.uk/
https://www.liverpoolmutualhomes.org/news-article/237-gardencompetition2016


           

Powrocil 
Lizak z kazda wypozyczona 

ksiazka!!!!! 

 
Tylko przez tydzien, za kazda wypozyczona 

ksiazke – w nagrode lizak  

Nie czekaj, wypozycz ksiazke juz 
teraz!!! 

 

oraz rowniez dla rodzicow i opiekunow………. 

Tez mozecie skorzystac z naszej oferty 

Biblioteka jest otwarta codziennie od 3-3.30pm 
 

 

 


