
  

 Wiadomosci z Monksdown 
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk Sledzcie nas poprzezTwitter 

‘@MonksdownSchool’ 

29 czerwca 2018                          Numer semestru letniego 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 
Ponownie w tym tygodniu cieszylismy sie piekna, letnia pogoda. Wszystkie dzieci 
swietnie poradzily sobie z upalami. Prosze pamietac aby zaopatrzyc dziecko w 
kapelusz od slonca i posmarowac je przed lekcjami kremem przeciwslonecznym.  
Sukces szachowy 
W poniedzialek, 25  czerwca niektorzy z naszych uczniow wzieli udzial w corocznym 
turnieju szachowym w St Georges Hall.  Wszystkie dzieci wykazaly sie swietnymi 
umiejetnosciami szachowymi.  
Przygotowania na wrzesien 
W poniedzialek, wszyskie dzieci poznaly swoich nowych nauczycieli oraz ich 
asystentow.  W tym semestrze planujemy jeszcze dwie podobne sesje. 
Szkolna dobudowa  
Dobudowa naszej szkoly rozpoczela sie w tym tygodniu.  Jestesmy tym bardzo 
podekscytowani I nie mozemy sie doczekac konca.   Zakonczenie budowy 
oczekiwane jest w lutym 2019.  Przepraszamy za wszystkie niedogodnienia z tym 
zwiazane.  
Wiadomosci sportowe 
Gratulacje dla nasze reprezentacji lekkoatletycznej z klas 5 i 6, ktora wziela w tym 
tygodniu udzial w Liverpool Schools’ Athletics Competition, majacej miejsce w 
Wavertree Sports Centre.  Wszystkie dzieci wykazaly sie dedykacja I determinacja  
Zycze wszystkim milego weekendu 
Mrs Gough 

Gwiazdy Tygodnia 

Nam Daniel Johnston 

Npm Nathaniel Adepoju 

RG Lottie Watson 

RH Riha Maheshwari 

RMG Maxi Madine 

1T Lexi-Jo Davis 

1H Eva Ward 

1HC Elise Vasak 

2B Noah Barron 

2BY Jamie O’Neil 

2C Lacey Jennings 

3C Frankie Wileman 

3H Nicole Chen 

4J James Mitchell 

4W Daniel Kennedy-Lyons 

5A Jay McArthur 

5S Jeremiah Galvez 

6GA Connor Woodcock 

6MA Jon Speedy 

 

Frekwencja 
18-22/6/18 

Class     % 

RVH 97.7 

5M 97.7 

1C 97.2 

4J 97.0 

1HC 96.9 

2B 96.8 

6GA 96.3 

RMG 96.2 

3H 93.8 

3C 93.0 

1H 92.6 

5A 92.1 

RG 91.3 

2BY 90.8 

4W 90.3 

6MA 87.1 

Total   94.2% 

Mundurek na wrzesien 
Czerwona koszulka polo z logo szkoly 
Granatowa bluza lub granatowy sweterek z logo szkoly  
Szara spodnica lub spodnie 
Biale lub szare skarpetki 
Prosze NIE nie kupowac dzieciom sportowych butow do 
szkoly, nawet jesli sa cale czarne. AWszystkie dzieci 
MUSZA miec czarne szkolne buty, ktore moga byc 
pastowane. 

W piatek 6 lipca nie ma zadnych klubow 
pozalekcyjnych – dzieci MUSZA byc 

odebrane o 3pm 

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


 

 

Daty do kalendarza 
Wtorek 3/7/18 klasa 1H – apel jezyka migowego 

 

Sroda 4/7/18  Powtorne spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich 

uczyli ws przyszlym roku akademickim 
Dzieci z klas 6 odwiedza swoje przyszle szkoly 

Piatek 6/7/18 Spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynajacych klasy zerowe we wrzesniu 

2018 

Poniedzialek  9/7/18 Kolejne  spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich uczyli 

ws przyszlym roku akademickim 

Wtorek 10/07/18 Dzieci otrzymuja swiadectwa 

Sroda  11/7/18 Lunch dla rodzicow I oraz dzieci rozpoczynajacych klasy zerowe we 

wrzesniu 2018-  11am 

Sroda 18/7/18 Pozegnalny apel klas 6 

Piatek 13/07/18 Walne zebranie Rady Szkoly – 10 rano 

Wtorek 17/7/18 Klasy 1 – wycieczka do Windmill Farm 

Wtorek  17/7/18 KS1 – wycieczka do Windmill Farm 

Czwartek 19/7/18 Klasy  - 3-6  wycieczka do Gullivers’ World 

 

piatek  20/7/18 Koniec szkoly – o 2pm – wakacje letnie 

Wtorek 4/9/18 8.55am – powrot uczniow do szkoly 

 

 

 

 

 

 

Kurs dla rodzicow 
Cieszymy sie, ze rozpoczniemy w naszej szkole 
kurs dla rodzicow z matematyki I angielskiego. 
Zacznie sie w srode, 19 wrzesnia 2018  I 
potrwa przez 10 tygodni. 
Jesli jestescie zainteresowani – prosze 
przekazac odcinek zwrotny listu do srody. 

Prosze nie przynosic do szkoly pilek . 
Szkola posiada pilki, ktorych jest 
wystarczajaco dla wszystkich – 
dziekujemy. 

Jesli wasze dziecko 

opuszcza nasza szkole w tym 

roku 
 

Przykro nam bedzie widziec odchodzacego 

ucznia. Jeli wasze dziecko zmienia szkole - 

prosze nas poinformowac o nazwie i miejscu 

nowej szkoly. Z uwagi na dlugie listy dzieci 

oczekujacych na miejsce w naszej szkole – 

prosze dac nam znac. Wowczas kolejne 

dziecko moze dostac miejsce.  

Dziekujemy za zrozumienie. 

 

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 

 

Frekwencja 
Wakacje w czasie roku szkolnego sa niedozwolone. Zgoda 
na  taka nieobecnosc moze byc dana tylko w wyjatkowych 
sytuacjach. 


