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’

15 lipca 2016

Numer Semestru letniego 12

Pragne z calego serca goraco podziekowac
pani Sellars, ktora po 36 latach pracy w
Monksdown odchodzi na emeryture.
Dziekujemy jej za jej wysilek, sumiennosc I
dedykacje na przestrzeni tych lat.
Wszystkie kluby pozalekcyjne koncza sie dzisiaj I
rozpoczna we wrzesniu.
Pozegnanie 6 -klasistow
W piatek, 22 lipca 2016 o
10 rano odbedzie sie apel
zegnajacy uczniow klas 6.
Goraco zapraszamy
rodzicow I opiekunow
dzieci z klas 6 do wziecia w
nim udzialu.

Pieniadze do zwrotu
(za obiady, wycieczki itp)
musza byc zaplacone do
srody, 20 lipca.
Nieuregulowanie kosztow
przeniesie je, jako dlug
wobec szkoly, na nowy rok
akademicki.

Gwiazdy Tygodnia
RH
RR
1B
1H
2B
2S
3H
3HC
4W
4S
5C
5M
6GA
6MA

Wycieczka do Gulliver’s World
W czwartek, 21 lipca klasy 3-6 pojada na wycieczke do Gulliver’s world.
Dzieci moga byc ubrane w wygodne swoje ubrania i buty – prosze jednak
pamietac o brytyjskiej pogodzie. weather. Prosze pamietac o zdrowym
lunchu dla dziecka (bez slodyczy i gazowanych napojow). Powrot do szkoly
nastapi o godzinie 4 (w zaleznosci od ruchu drogowego). Moga panstwo
zaopatrzyc dziecko w drobne pieniadze aby moglo sobie kupic loda lub cos do
picia. Maksymalnie dopuszczana kwota to £5. Dzieci ponosza calkowita
odpowiedzialnosc za opiekowanie sie swoimi pieniedzmi.

PRZEDSZKOLE konczy szkole w czwartek,21 lipca.
Koniec lekcje w szkole przed wakacjami nastapi
W piatek 22 lipca o 1.30pm.
Z ramienia Rady szkoly zycze wam wszystkim
odswiezajacych i relaksujacych wakacji letnich.
Szkola rozpocznie sie
W poniedzialek 5 wrzesnia o 8.55am.

Summer Mills
Billy Shepherd
Valerie Vlachova
Eva O’Connell
Lachlan Fraser +
Max Hutchings
Charlie Handley
Bing Zhen
Alex Polczynski
Jamie Walker
Maja Mikulska
Patryk Broda
Deryn Cummings
Reece O’Neill
Leila Clark

Frekwencja 15-16
Place
ST

1
2ND
3RD
4TH
4TH
6TH
7TH
8TH
8TH
10TH
11TH
11TH
13TH
14TH

Class

%

4S

96.4

2B

96.3

6MA

95.8

6GA

95.4

3HC

95.4

5M

95

2S

94.7

3HC

94.3

1H

94.3

RR

94.2

4W

94

5C

94

1B

93.9

RVH

92.3

Mundurek Szkolny obowiazujacy we wrzesniu
Mundurek szkolny jest w naszej szkole obowiazkowy. Ustala on tożsamość dzieci ze szkolna
spolecznoscia; zapewnia bezpieczny i rozsadny stroj oraz motywuje dzieci do osobistej i szkolnej
dumy. W szkole Monksdown oczekujemy od dzieci wykazania postawy wysokiego standardu.





Sklad mundurka szkolnego i najwazniejsze rady z nim zwiazane:
Prosze wyraznie podpisac wszystkie czesci mundurka imieniem i nazwiskiem waszego dziecka.
Drukowane etykiety moga byc zamowione przez internet ale recznie podpisany mundurek jest jak
najbardziej akceptowany (prosze regularnie sprawdzac czy imiona sa wciaz dobrze widoczne).
Szkolne czarne buty (Nie wolno przychodzic w obuwiu sportowym).

Koszulki I bluzy moga byc zakupione w lokalnych sklepach znajdujacych sie na Muirhead Avenue

Dziewczynki

Chlopcy

Czerwona koszulka polo ze szkolnym logo

Czerwona koszulka polo ze szkolnym logo

Szara spodnica

Szare spodnie

Granatowy sweter ze szkolnym logo

Granatowa bluza ze szkolnym logo

Czarne szkolne buty ( nie buty sportowe)

Czarne szkolne buty ( nie buty sportowe)

Prosze nie kupowac dziecku zadnego obuwia sportowego do
szkoly ( trampki/adidasy...)
Obuwie takie nie nadaje sie do szkoly i nie stanowi czesci naszego
mundurka szkolnego
Obuwie sportowe moze byc tylko noszone podzczas zajec z WF-u.
Zalecane buty musza byc ubrane podzczas wszystkich innych lekcji.
Prosze ubierac dzieci rozsadnie ( prosze nie dawac dzieciom do szkoly drogich
kurtek, szalikow czy czapek, poniewaz moga sie czasami w szkole zaguic).
Dzieci sa odpowiedzialne za swoje czesci garderoby.
Szkola czy kuratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione rzeczy.

P.E. and Games Kit
Proze pamietac o prawidlowym stroju gimnastycznym.
Czerwona koszulka ze szkolnym logo, granatowe szorty, tenisowki; ubranie i obuwie sportowe
do cwiczen na dworze.
Radzimy aby stroj gimnastyczny trzymany byl w szkole. Dzieci wezma go do domu do
wyprania przed feriami. Zapobiega to ciaglemu zapominaniu stroju przez dzieci, ktore nie moga
uczestniczyc wowczas w lekcji WF-u. Nie wolno miec strojow pilkarskich.

