
  

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

‘@MonksdownSchool’ 

25  Maja 2018                                  Numer semestru letniego -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frekwencja 
14-18/5/18 

Class     % 

6GA 99.6 

3C 99.3 

4J 99.3 

6MA 97.9 

RG 97.3 

2B 96.1 

2BY 95.4 

5M 94.8 

RVH 93.0 

5A 92.8 

1C 92.3 

1HC 90.7 

RMG 90.7 

4W 90.3 

3H 89.7 

1H 88.8 

    Wyniosla =94.2% 

Gwiazdy Tygodnina 

Nam Lola lloyd 

Npm Summer Conway 

RG Rueban Freeman 

RH Annabelle Lockley 

RMG Igor Siennicki 

1T Isabella Glover 

1H Eloise Crilly 

1HC Ethan Walsh 

2B Jessamy Watson 

2BY Ruby Turner 

2C Eve Veidman 

3C Amelia Dunn 

3H Mickey Baker 

4J Toni Corris 

4W Taylor Ellis 

5A Paul Mills 

5S Sofia Thomas-Allen 

6GA Everyone 

6MA Everyone 
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Obiady Szkolne 
Od srody, 6 czerwca koszt obiadow szkolnych wzrasta do 

£2 za dzien, £10 – za tydzien.  
Pieniadze za obiad  MUSZA byc podane do szkoly na 

poczatku tygodnia, za kolejny tydzien z gory. 
 
 

Przypominamy, ze dzieci, ktore przynosza do szkoly 
packed lunch musza miec w nim zdrowe artykuly 

spozywcze. Prosze probowac dawac dzieciom owoce, 
makaron, kanapki itp...  Napoje gazowane, slodycze  - nie 

sa w szkole dozwolone. 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

Wiele klas bralo udzial w wycieczkach w tym tygodniu i na 

kazdej z nich dzieci reprezentowaly szkole fantastycznie.  

Wspaniala pogoda przyczynila sie do ogolnego sukcesu 

wszystkich wycieczek.   

Prosze pamietac aby dzieci przynosily do szkoly kapelusze  

przeciw  sloncu oraz  aby krem przeciwsloneczny byl nalozony 

przed rozpoczeciem zajec w szkole.  

Nasza szkole odwiedzili dzisiaj pilkarze z druzyny Liverpool ( 

ktorzy grail w niej wczasniej).  Alan Kennedy oraz Ian 

Callaghan byli pod wrazeniem naszej szkoly oraz jej 

rozbudowa.   

Pragne goraco podziekowac Merseyside Children’s Fund and 

Liverpool Former Player’s Association, zorganizowanej przez 

Jim Donaldson.  Te organizacje spolecznosciowe zebraly 

fundusze na rozwoj  naszego przedszkola ostatniego lata.   

W nadchodzacy weekend oczekujemy fantastycznej pogody – 

okolo 26˚C.  Dla ogladajacych mecz – miejmy nadzieje, ze 

nasza druzyna Liverpool osiagnie sukces.  

Zycze wszystkim przyjemnego i spokojnego weekendu. Prosze 

pamietac iz dzieci wracaja do szkoly w srode, 6 czerwca o 

8.55. 

Mrs Stewart 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daty do kalendarza 
 

Poniedzialek  4/6/18 INSET Day – Szkola zamknieta dla dzieci 

Wtorek 5/6/18 INSET Day – Szkola zamknieta dla dzieci 

Sroda  6/6/18 8.55am – dzieci wracaja do szkoly 

Poniedzialek 26/6/18 Konurs szachowy w St George’s Hall 

Piatek 22/6/18 Uroczyste wreczenie nagrody matematycznej w Liverpool Museum 

Wtorek  27/6/18 klasy 5 Fun Day – St John Bosco 

Czwartek 28/6/18 Spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich uczyli w 

przyszlym roku akademickim  

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 

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 

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

Piatek  13/7/18 Walne zebranie Rady szkoly - 10am 

Chor zaspiewa w  Hope University na  ceremonii wreczenia dyplomow 
KS1 – Come dine with me 

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 

 

 

 

 

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.   

 

 
Frekwencja wedlug Panstwa Ziemniakowskich! 

Gratulacje dla klas 3C oraz 6GA  za zbudowanie panstwa Ziemniakowskich!  

Dzieci byly zachwycone kompletowaniem czesci.   
Panstwo Ziemniakowscy wracaja po feriach! 

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

