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

15 czerwca 2018

Numer semestru letniego - 9

Drodzy Rodzice I Opiekunowie,
Mam nadzieje, ze tydzien uplynal wam przyjemnie I wciaz cieszycie sie
latnia pogoda. W tym tygodniu mial miejsce ostatni w tym roku test
panstwowy. Ponadto mielismy wizytacje z kuratorium majaca na celu
zorientowanie sie w prawidlowym ocenianiu dzieci.
Klasy zerowe, zgodnie z programe, o zmainach w czasie roznych por roku
odwiedzily Croxteth Park. Fantastycznie, ze jest on tak blisko szkoly.
Gratulacje dla uczniow klas 1 oraz 2, ktorzy w tym tygodniu wzieli udzial
w testach fonetycznych. Wszyscy wykazali sie dojrzalym zachowaniem.
Podczas wchodzenie do szkoly glownym wejsciem, prosze upewnic sie,
ze zamkniecie za soba brame. Dziekuje.
Zycze przyjemnego weekendu
Mrs S. Gough

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-andfunding/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
Czwartek 28/6/18

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

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

Wiek dzieci I gry, w ktore graja
Mamy swiadomosc ze wielu uczniow gra w gry
dozwolone przez PEGI od lat 15 czy 18.
Oznacza to ze w grze znajduje sie content.
Ktorego mlodsze dzieci nie powinny widziec,
poniewaz nie jest dla nich przeznaczony ( moze
tam znajdowac sie wulgarny jesyk, przemoc czy
sceny erotyczne. Ponadto, inni, ktorzy graja w
dana gre ( np dorosli) moga miec kontakt z
twoim dzieckiem. Zgloszono nam przyklady
uzywania wulgarnego jezyko w stosunku do
naszych uczniow, Uzywaja go inne dzieci oraz
grajacy dorosli.
Wielu uczniow przychodzi do szkoly
zmeczonych I wyczerpanych poniewaz graja w
gry do poznych godzin wieczornych ( prosze
pamietac, ze gry moga powodowac nalog
grania). Wszystko to oznacza, ze dzieci nie
potrafia koncentrowac sie na lekcjach. This
means children are unable to concentrate in
school and often feel unwell.
To od was zalezy czy pozwalacie waszym
dzieciom grac. Badzie jednak swiadomi na co
narazacie wasze dzieci. Kontent gier moze
negatywnie wplynac na ich zachowanie, zwiazki
z przyjacolmi oraz prace na lekcji.

ETIQUETTE w internecie
Zauwazylismy ze niektorzy rodzice wysylaja
wiadomosci na temat szkoly na stronie ’
Facebook.
Prosze zastanowic sie nad dyskusja ktora
prowadzicie. Jesli dotyczy ona szkoly – musimy
przygladac sie jej bardzo powaznie. Prosze
pamietac, ze wkladamy ogromny wysilek w
edukacje waszych dzieci i slowa ktorych nie
powinny uzywac w internecie oraz placu zabaw.
they use both online and in the playground.
Prosze o poparcie naszego wysilku.

Wiaomosci sportowe
Druzyna dziewczat ponizej 9s wziela udzial w
meczu pilki noznej we wtorek,.Dziewczynki
swietnie reprezentowaly nasza szkole.
Grupy dziewczat z klas 5 oraz 6 wziely udzial w
projekcie - LFC Football Initiative.
Gratulacje dla Lucy Doherty z klasy 6, ktora
zostala nagrodzona specjalna nagroda przez LFC za jej zachowanie, nastawienie i
sportowego ducha.

