Wiadomosci z Monksdown
Wchodzcie na nasza stronewww.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez Twitter
‘@MonksdownSchool’

9 czerwca 2018

Numer Semestru letniego - 8

Drodzy rodzice/ opiekunowie,
Mam nadzieje, ze milo spedzilisci ferie. Pogoda byla cudowna i wciaz
sie taka utrzymuje. Wszystkie miejsca wygladaja znacznie piekniej
gdy swieci slonce.

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu
Mrs Gough

Klub sniadaniowy
Miejsca w klubie
sniadaniowym sa dla dzieci
rodzicow pracujacych lub
pobierajacych nauke w w
college’u lub na uniwersytecie
( ktorzy potrzebuja opieki nad
dzieckiem). Nie sluzy on do
opieki nad dziecmi, ktore tego
nie potrzebuja.
Od wrzesnia 2018 miejsca w
kluie sniadaniowym musza byc
rezerwowane z
wyprzedzeniem.

Instagram
Ostatnio zaobserwowalismy wiele
incydentow klotni naszych dzieci na tej
stronie. Instagram jest bardzo popularny
wsrod dzieci ( chociaz dozwolony od lat
13 +). Jesli wasze dziecko uzywa portalow
spolecznosciowych I dostanie
nieprzyjemna wiadomosc– powinno
zablokowac osobe wysylajaca dana
wiadomosc. Dzieki temu, dana osoba lub
grupa nie bedzie juz mogla kontaktowac
sie z waszym dzieckiem. Jesli wasze
dziecko potrzebuje pomocy w blokowaniu
takich osob – prosze niech skontaktuje sie
z Mrs Smith (nauczycielka klasy 5 ).

Frekwencja
21-25/5/18
Class
6MA
1HC
RVH
RG
RMG
2B
4J
3C
1H
5M
5A
6GA
2BY
1C
3H
4W

%
98.6
98.6
97.9
96.7
96.6
96.1
96.0
96.0
94.8
94.2
94.1
93.3
92.2
91.4
89.3
85.3

School attendance target is 97%

Prosze o chronienie dzieci przed sloncem poprzez smarownie kremem
( polecamy ‘Once’ a day type) przed rozpoczeciem zajec w szkole oraz
o zaopatrzenie dziecka w kapelusz od slonca.

wyniosla = 94.4%

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.

Daty do kalendarza
Poniedzialek 26/6/18
Piatek 22/6/18
Wtorek 27/6/18

Konurs szachowy w St George’s Hall
Uroczyste wreczenie nagrody matematycznej w Liverpool Museum
klasy 5 Fun Day – St John Bosco

Czwartek 28/6/18

Sroda 18/7/18
Piatek 13/07/18
Wtorek 17/7/18

Spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich uczyli w
przyszlym roku akademickim
Powtorne spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich
uczyli ws przyszlym roku akademickim
Dzieci z klas 6 odwiedza swoje przyszle szkoly
Spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynajacych klasy zerowe we wrzesniu
2018
Kolejne spotkanie uczniow z nowymi nauczycielami, ktorzy beda ich uczyli
ws przyszlym roku akademickim
Dzieci otrzymuja swiadectwa
Lunch dla rodzicow I oraz dzieci rozpoczynajacych klasy zerowe we
wrzesniu 2018- 11am
Pozegnalny apel klas 6
Walne zebranie Rady Szkoly – 10 rano
Klasy 1 – wycieczka do Windmill Farm

Wtorek 17/7/18
Czwartek 19/7/18

KS1 – wycieczka do Windmill Farm
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

Sroda 4/7/18
Piatek 6/7/18
Poniedzialek 9/7/18
Wtorek 10/07/18
Sroda 11/7/18

Lingwista
miesiaca
1T
1H
1HC
2B
2BY
3C
3H
4J
4W
5A
5S
6GA
6MA

Scarlett Tufy
Jessica Boughton
Maja Chrostek
Gerard thompson
Anthony McDonald
Wade Douglas
Leighton Jones
Ava Morgan
Layla McArdle
Paul Mills
Bingjun Zhen
Connor Woodcock
Ellie-Jo Stobbart

Szkolne obiady
Koszt szkolnych obiadow wynosi obecnie £2 za dzien, a
£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.

Przypomnienie o szkolnym dniu
Drzwi klas sa otwarte o 8.50am a lekcje zaczynaja sie o
8.55am. Dzieci, ktore sie spozniaja traca wazne
wprowadzenie do lekcji. Jest niezmiernie wazne aby
dzieci byly w klasie punktualnie.
Drzwi klas zostaja zamkniete o 9am. Zatem dzieci, ktore
sie SPOZNIA MUSZA byc wpisane do szkolnego rejestru
przez odpowiedzialna osobe dorosla. Brak wpisu
spowoduje nieusprawiedliwiona nieobecnosc

