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

Sledzcie nas poprzezTwitter ‘@MonksdownSchool’ 

Sciagnijcie nasza aplikacje – szukajcie ‘Monksdown Primary’ 

8 lipca 2016                               Numer Semestru letniego 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Frekwencja 
27/6-1/7/16 
Class            %  % % 
RH 94.2    
RR 97.3    
1B 95.3    
1H 97.7    
2B 98.0    
2S 94.8    
3H  97.3    
3HC 93.8  90.0  
4W 94.4    
4S  98.8    
5C 95.0    
5M 94.8    
6GA 88.9    
6MA 91.9    

wyniosla 

95.2% 

 

 

   

   

   

   
    Gwiazdy Tygodnia 

 
Nam Daniel Rice  
Npm Jack Axworthy  
RR Ruby-Mae Johnson  
1B Lucas Fatnassi  
1H Frankie Wileman  
2B Ruby Bretherton  
2S Layla McArdle  
3H Paul Littlemore  
3HC  Marika Ucinska  
4W Wenhao Chen  
4S Jessica Roberts  
5C Joseph Rooney  
5M Paul Doherty  
6GA Sarah Abunene  
6MA Michael Veidman  

 

Poznanie przyszlych nauczycieli oraz klas 
W zeszly piatek, wszystkie dzieci mialy okazje poznac 

swoich przyszlych nauczycieli oraz swoje przyszle klasy. 
Kolejna taka mozliwosc nastapi w czwartek, 14 lipca.  

W poniedzialek, 11 lipca, niektore dzieci 
z klas 6 wezma udzial w  Mini Triathlon                   
( plywanie, jazda na rowerze, bieganie).  

Do biegu gotowi…start!!! 
We wtorek, 12 lipca, dzieci z klas 1-6 

wezma udzial w corocznym dniu 
sportu. Prosze upewnic sie, ze wasze 
dziecko bedzie mialo w tym dniu w 

szkole stroj gimastyczny, buty 
sportowe lub  szkolne tenisowski. 
Jesli bedzie to sloneczny dzien – 
krem przeciwsloneczny musi byc 
nalozony przed poczatkiem lekcji. 

 
W srode, 13 lipca, dzieci z klas  1 i 2 

pojada na wycieczke na plaze do  
Formby.  Mamy nadzieje, ze bedzie 

pogoda. Prosze sie upewnic, ze dzieci 
beda odpowiednio ubrane na wycieczke 

( w wygodne swoje ubrania). Krem 
przeciwsloneczny powinien byc 

nalozony przed przyjsciem do szkoly.   
Dzieci musza miec ze soba zdrowy lunch. 

(nie moga miec gazowanych napojow, 
napojow w szklanych butelkach czy 

czekolady i slodyczy ). 

15 lipca dzieci z klas 3-6, ktore 
osiagnely najlepsza frekwencje, 
pojada na wycieczke do Parku 
wodnego w Albert Dock.   
Osobny list zostanie podany 
poszczegolnym dzieciom.  

 
To juz ostatni tydzien na 
skorzystanie ze szkolnej 

biblioteki przed 
wakacjami.  Prosimy o 

zwrot wszystkich ksiazek 
przed 

15 lipca 2016. 

Jesli uwazacie, ze wasze dziecko powinno jesc bezplatne 
obiady szkolne zarejestrujcie sie na ponizszej stronie  

http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-
and-funding/free-school-meals/ 

Jesli wasze dziecko nie znajduje sie na naszej liscie we 
wrzesniu 2016 -  nie bedzie mialo bezplatnych obiadow. 

http://www.monksdownprimary.co.uk/
http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-school-meals/
http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-school-meals/

