
  

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

‘@MonksdownSchool’ 

6 lipca 2018                       Numer semestru letniego - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  

       Nasza wspaniala pogoda wciaz trwa i dzieci czuja sie dobrze. 
Fantastycznie, ze sa zaopatrzone w kapelusze od slonca i ze pamietaja 
panstwo o kremie. Jest dla nas bardzo wazne, zeby nasi uczniowie byli 
bezpieczni w takie upaly.  Podczas przerwy obiadowej zachecamy ich do 
pozostawania w cieniu  picia jak najwiecej wody.  

W tym tygodniu powitalismy rodzicow z dziecmi, ktore beda uczeszczac do 
klas zerowych we wrzesniu 2018. Niektore z nich juz uczeszczaja do naszej 
szkoly i wiedza jakim jest ona wspanialym miejscem. Dla innych bedzie to 
pierwsze spotkanie z nowa szkola i z na pewno rozpoczniemy z nimi 
pozytywne relacje aby rozwijac je akademicko i spolecznie. 

W srode uczniowie klas 6 odwiedzili swoje przyszle szkoly srednie i spedzili 
w nich caly dzien.  Mamy nadzieje, ze wszyscy byli zadowoleni. Przejscie do 
nowej szkoly moze byc stresujace dla nich. Zyczymy im wszystkim 
powodzenia I sukcesowm  na sciezce edukacyjnej.  

Klasy 5- Nie zapomnijcie wziac udzialy w dniach otwartych, ktore w 
Liverpool oferuja wszystkie szkoly srednie.   

 
Zycze wszystkim przyjemnego weekendu, 
Z najlepszymi zyczeniam, 
Mrs Gough Gwiazdy Tygodnia 

Nam Lydia McKenzie 

Npm Freddie Swales 

RG Maddison Brooks 

RH Brian Emenyonu 

RMG Charlie Kelyy 

1T Rubi Gavin 

1H Chiara Bronzini 

1HC Harry Cooper 

2B Billy Shepherd 

2BY Natasha Gore 

2C Dylan McKibbin 

3C Alise Namivira 

3H Jack Tuft 

4J Aiden Taylor 

4W Amirah Lawal 

5A Pheobe Rooney 

5S Vivien Chen 

6GA Gabby Fowler 

6MA Maja Mikulska 

 

Frekwencja  
25-29/6/18 

Class     % 

5M 98.0 

4W 97.6 

1C 97.2 

1HC 96.2 

3C 95.3 

RG 95.0 

5A 94.5 

2BY 94.3 

6GA 94.1 

4J 94.0 

RMG 92.0 

1H 91.9 

3H 91.1 

2B 91.0 

6MA 90.7 

RVH 88.0 

Total   93.8% 

Mundurek szkolny 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. 
 

Apel pozegnalny klas 6 
Odbedzie sie w srode, 18 

lipca o 10am. Rodzice i 
opiekunowie dzieci z klas 
6 sa jak najmilej widziani.  

Z uwagi na wywiadowki,  
11 lipca nie bedzie 
zadnych klubow 
pozalekcyjnych 

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


 

 

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

2018 
Wyczieczka klas 3 do Croxteth Park 

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 

Wywiadowki dla rodzicow klas zerowych, 1,2,3,4,5 oraz 6 1.30 – 3pm 

Czwartek 12/7/18 Dzien sportu dla klas 3-6 

Sroda 18/7/18 Pozegnalny apel klas 6 

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

Chor zaspiewa w Hope University Graduation Ceremony 
Dzien sportu dla klas zerowych, 1 oraz 2 
Klasy 1-2 Come Dine with Me 

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 
Tuesday 4/9/18 8.55am return to school 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Sports Day 
W przyszlym tygodniu odbeda sie dni sportowe organizowane 
przez trenerow spoza szkoly. Thursday 12 lipca – klasy 3-6 
13 lipca – przedzkole, zerowka, klasy 1 oraz 2 
Prosze upewnic sie, ze wasze dziecko ma w tych dniach stroj 
na WF. 

Chor zaspiewa w  Hope University 
W piatek, 13 lipca, nasz szkolny chor 
bedzie mial honor zaspiewac podczas 
rozdania dyplomow nauczycielskich. 
Bedziemy spiewac piosenke - “A 
Million Dreams” z filmu The Greatest 

Showman. Zyczcie im powodzenia 

We wrzesniu 2018 dzieciom z klas  2 przechodzacych do klas 3 nie beda automatycznie przyznane 
bezplatne obiady - Free School Meals (FSM). 

Aby zarejestrowac sie na bezplatne obiady prosze wejsc na strone:  

 http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-school-meals/ 
Dzieciom z klas 3-6  rowniez nie zostana automatycznie przyznane bezplatne obiady.  Jesli uwazacie, ze 
dzieciom naleza sie bezplatne obiady – prosze wypelnic formularz. 

Prosze pamietac, ze szkola otrzymuje liste dzieci, ktorym przyznane zostaja bezplatne obiady.   
 

 

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

odebrane o 3pm 

 

Wywiadowki dla klas od zerowych do 6 
Serdecznie witamy was  11 lipca od 1.30 do 3. 
wszystkich w tym dniu. Bedziecie mieli okazje 

zobaczyc zeszyty dzieci oraz  ich postep.  , Dzieci 
moga byc odebrane zaraz po spotkaniu.  

St Teresa’s Majorette organizuje festyn w celu zebrania funduszy. Bedzie on mial miejsce w sobote  
7 lipca w szkole De La Salle School.  Zaprzaszamy wszystkich od godziny 9am. Wlaczcie sie I 
wspolnie zbierzmy fundusze dla tej grupy. 

https://webmail2.learninginliverpool.net/owa/monksdown-ao@monksdown.liverpool.sch.uk/redir.aspx?C=R2AdGi6P80ul0gv_BF57QHf16uB5W9JItliTtHZuYLKg42UFFGjYoU8a5GsKy7Rbl-2_jk8G6Bg.&URL=http%3a%2f%2fliverpool.gov.uk%2fschools-and-learning%2fgrants-and-funding%2ffree-school-meals%2f

