Wiadomosci z M O N K S D O W N
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk
Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’

Sciagnijcie nasza aplikacje – szukajcie ‘Monksdown Primary’

10 czerwiec 2016

Numer semestru letniego -7

Gwiazdy Tygodnia

Gorace Zyczenia z
okazji 90 urodzin!

W srode, 15 czerwca bedziemy obchodzic specjalne urodziny

Nasza Krolowa ma 90 lat
Przewodniczacy Rady Szkoly, Canon Todd ma 90 lat
Nasza szkola ma 90 lat.

Dzien ten bedzie pelen atrakcyjnych zajec dla dzieci
wlaczajac urodzinowe – Jesli wasze dziecko zwykla ma lunch
z domu a chcialoby zjesc obiad urodzinowy- prosze zamowic
obiad w sekretariacie do poniedzialku, 13 czerwca. Jesli
wasze dziecko nie ma przyznanych bezplatnych obiadow –
prosze podac do szkoly £1.80 w kopercie, na ktorej beda
widnialy informacje o dziecku ( imie/ nazwisko/ klasa).
W tym dniu dzieci moga przyjsc ubrane na czerwono- bialoniebiesko.

Frekwencja
23-27/5/16
Class

%

RH
97.4
RR
96.7
1B
93.3
1H
80.0
2B
96.0
2S
90.0
3H
98.0
3HC
92.4
4W
93.0
4S
96.9
5C
95.9
5M
85.5
6GA
86.3
6MA 88.1
wyniosla

92.2%

Nasza szkolna pielegniarka bedzie
do panstwa dyspozycji w srode,
15 czerwca od 9 do 10 rano. Jesli
% pytania i %
macie jakies
problemy
dotyczace: wszy, jedzenia, spania,
moczenia sie itp... prosze przyjsc
na sesje. Nie trzeba umawiac sie
na wizyte.
Klasy 1 w przyszlym tygodniu
rozpocznaja test fonetyczny. Prosze
90.0 bylo obecne w
aby kazde dziecko
szkole codziennie podczas tego
tygodnia.
Dzieci z doskonala frekwencja z
klas zerowych I pierwszych w
nagrode obejrza
przedstawienie ‘ Matylda’ w
Epstein Theatre. Dostaniecie
panstwo list w tej sprawie.

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

Eliana Stefania
Mia Gibbons
Nicole Chen
Aiden Taylor
Lexi Abunene
Michael Brearley
Taylor McIntyre
Everyone
Everyone
Mia Raine
Jemma McArdle
Daniel McCarthy
Rogina Tarabiea

Klasy 6 wezmie udzial w
sesji o bezpieczenstwie na
drodze, ktora odbedzie sie w
czwartek,16 czerwca.

Zlapany na zdjeciu

W srode, 15 czerwca klasy 5
beda uczestniczyly w kursie
zajmujacym sie szybkoscia na
drodze. Beda mialy okazje
uzyc kamer/ aparatow
kontrolujacych ruch drogowy.
W tym dniu i w kazdym innym
– nie przekraczajcie
wyznaczonej predkosci.

W A K A C J E podczas trwnia lekcji
w szkole sa zabronione.
Szkola nie posiada formularzy wakacyjnych.
W przypadku specjalnych okolicznosci
prosze o kontakt z Dyrektorka szkoly.

