ci

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!!!

20 lipca 2017

Gwiazdy Tygodnia
Nam
Npm
RG
RH
RR
1B
1H
2B
2C
3H
3HC
4J
4W
5C
5MS
6GA
6MA

Jade Hale
Chloe Kilcourse
Thomas Kilcourse
Neveah Fowler
Harry Smith
Noah Barron
Leyton Dwyer
Layla Harris
Frankie Wileman
James Mitchell
Kamil Wojdylak
Zoha Gul
Harrison Tinsley
Alfie Shaw and
Elise Scott
Gabby Fowler
Joseph Rooney
Kayla Sulley

Frekwencja
10-14/7/17
Class
%
RR

92.7

RVH

94.5

2B

94.7

5M

88.9

4W

94.8

6GA

92.7

6MA

88.7

5C

95.7

3HC

94.2

3H

96.7

1H

92.9

1B

89.4

4J

97.2

2C

95.3

RG

92.0

93.4= %



Numer semestru letniego - 11
To juz ostatni biuletyn informacyjny w tym roku szkolnym.
Do widzenia
W tym tygodniu zegnamy uczniow klas 6. Ze smutkiem spogladamy na
dzieci opuszczajace nasza szkole ale doskonale wiemy, ze każde z
nich rozkwitło na szanowanych, zaradnych, sprężonych,
odpowiedzialnych i refleksyjnych młodych pan i panów.
Jestesmy dumni z ich osiagniec w naszej szkole i zyczymy im
sukcesow oraz radosnych dni w wybranych przez nich szkolach
srednich. Powodzenia klasy 6.
Pragniemy rowniez pozegnac kilka osob z naszego grona oraz zyczyc
im powodzenia w kolejnych fazach ich kariery. Do wspomnianego
grona naleza Mr Jones, Mr Thomas and Mr Ealey. Pragniemy rowniez
pozegnac Mrs Allen, ktora pracowala w szkole przez wiele dlugich
lat, jak rowniez udzielala nam wsparcia po przejsciu na emeryture.
Mrs Allen jest pani legenda!
Mrs Campbell rozpocznie swoj urlop macierzynski we wrzesniu i damy
panstwu znac o narodzinach jej dzidziusia.
Powitania
Pragniemy powitac Mrs Alam, ktora bedzie uczyla od wrzesnia klase
5 oraz Mr Taylor ktory zastapi Mrs Campbell podczas jej urlopou
macierzynskiego.
Jestesmy podekscytowani rozpoczeciem roku szkolnego w naszej
szkole przez nowych uczniow zerowki i przedszkola. Kazde z nich z
przyjemnoscia spedzilo czas w swoich nowych klasach.
Zycze wszystkim fantastycznych wakacji i czekam na wasz powrot
we wrzesniu. Dziekuje rowniez za wasze wsparcie w ciagu roku i
wierze ze nasza wspolpraca bedzie kontynuowana w roku przyszlym.
Serdeczne pozdrowienia.

Mrs Gough

Daty do kalendarza
Date
piatek 21/7/17
sroda 6/9/17

Activity
2pm zakonczenie szkoly przed wakacjami
8.55am rpozpoczecie roku szkolnego

Lato Aah - to długo oczekiwane chwile leniwych,
długotrwałych dni, wolne od odpowiedzialności i pełne
możliwości. Nadszedł czas na polowanie na owady,
gimnastyczne cwiczenia, praktykę pływania, wspinaczke
na drzewa, odkrywanie zakamarkow i poznawanie
nowych przyjaciół ".

MUNDUREK na wrzesien
Dziewczeta
Czerwona koszulka polo logo
Niebieska bluza Monksdown
Szara szkolna spodnica
Czarne buty

Chlopcy
Czerwona koszulka polo logo
Niebieska bluza Monksdown
szare szkolne spodnie
Czarne buty

Prosze upewnic sie ze dzieci maja czarne wygodne szkolne buty, ktore moga byc
myte/ pastowane. Prosze nie kupowac butow sportowych do szkoly – nawet jesli
sa one czarne.

Od wrzesnia WSZYSTKIE pieniadze za obiady na zaczynajacy sie tydzien musza byc wplacone w poniedzialek rano
w kopercie z wyraznie napisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasa.
Jesli nie otrzymamy pieniedzy w poniedzialek rano – obiad dla waszego dziecka
nie bedzie zamowiony.
Jesli wasze dziecko moze otrzymywac obiad bezplatny prosze zarejestrowac sie
na stronie:
http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-school-meals/
Prosze pamietac: szkola tygodniowo otrzymuje nazwiska dzieci ktorym przyznane zostaly
bezplatne obiady. Jesli natej liscie nie bedzie nazwiska waszego dziecka – nie dostanie
ono szkolnego obiadu.

  
Sciagnijcie nasz App – wowczas zostaniecie natychmiast
poinformowani o waznych wydarzeniach/informacjach
Wejdzcie do Play Store or Apple Store o poszukajcie Monksdown.
Postapcie zgodnie z instrukcjami. Nacisnijcie YES oraz NOTIFY ME
Aby zaintalowac pytania.

