
    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’ 

17 czerwca 2016                                     Numer semestru letniego 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Frekwencja 
23-27/5/16 

Class            %  % % 
RH 92.5    
RR 96.7    
1B 80.0    
1H 86.7    
2B 92.2    
2S 88.2    
3H 96.7    
3HC 92.0  90.0  
4W 91.3    
4S 94.7    
5C 92.4    
5M 92.4    
6GA 98.8    
6MA 97.4    

wyniosla  

92.2% 

 

 

   

   

   

   
    Gwiazdy Tygodnia 

 
Nam Halle-lee Smee  
Npm Maja Parzecka  
RH Lacey Jennings  
RR Olivia Murphy  
1B Alfie Glover  
1H Mateusz Gulewicz  
2B Ella Blackwood  
2S Aimee Cummings  
3H Jenny Davies  
3HC  Jay McArthur  
4W Jon Speedy  
4S Riley Melia  
5C Dominic Jones  
5M Langa Dube  
6GA Kieran Stobbart  
6MA Krzysiu Jankowski  

 

W poniedzialek, 20 czerwca poranna 
klasa przedszkolna pojedzie do 

Safari Park (w tym dniu nie ma zajec w 
popoludniowej grupie przedszkolnej 

Popokudniowa grupa 
przedszkolna odwiedzi Safari Park 

we wtorek, 21 czerwca (nie bedzie 
wowczas zajec w porannej grupie 

przedszkolnej). 

W przyszlym tygodniu uczniowie klas 6 wezma udzial w 
nastepujacych bardzo ciekawych zajeciach: 
Poniedzialek – Wycieczka do rezerwatu wiewiorek oraz na plaze 
w Formby;  
Wtorek – Sportowy dzien w  I M Marsh 
Sroda – Przygodowy szlak w Cheshire 
Czwartek – spacer do Croxteth Park 
Piatek – kino i kregle 
Wszystkie wycieczki, bedace nagroda dla dzieci za ich dobre 
zachowanie, frekwencje oraz pozytywne nastawienie do nauki -  
sa w wiekszosci fundowane przez szkole. Zyczymy wszystkim 
fantastycznej zabawy. 

W czwartek, 23 czerwca sala gimnastyczna klas 0-2 
bedzie sluzyla jako stacja wyborcza, w ktorej 
odbywac sie bedzie glosowanie dotyczace wyjscia lub 
zostania w Unii Europejskiej. Prosze byc ostroznym 
przyprowadzajac dzieci do klubu sniadaniowego.  

W piatek, 24 czerwca, 
klasy zerowe  wezma 
udzial w niedzwiedzim 
pikniku w Croxteth Park.  
Dzieci musza miec na sobie 
szkolne mundurki oraz byc 
przygotowane na brytyjska 
pogode (czapki oraz krem 
od slonca lub ciepla kurtka 
I gumiaki).  Prosze upewnic 
sie zeby dzieci mialy ze 
soba swoje misie (male).  
Prosze zaopatrzyc dzieci w 
zdrowy lunch (prosze nie 
dawac dzieciom na lunch 
picia w szklanych 
butelkach , napojow 
gazowanych oraz 
czekolady i slodyczy). 

 

21 czerwca wtorkowy klub 
taneczny jest odwolany.   

Krolewski Tydzien 

Cala szkola z entuzjazmem 
wziela udzial w obchodach 

urodzin krolowej I 
zorganizowanych w tym 

celu roznego typu zajeciach.  

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

