Wiadomosci z Monksdown
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk Sledzcie nas poprzezTwitter
‘@MonksdownSchool’

14 wrzesnia 2018

Numer semestru jesiennego- 2

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Zarowno uczniowie jak i nauczyciele spokojnie zaadoptowali
sie w nowym roku akademickim ustalajac zasady zachowania
w klasie. Mamy nadzieje,ze ostatnie spotkania z nauczycielami
byly informatywne oraz daly wam na mozliwosc podzielenia sie
jakimikolwiek niepokojami. Nasze kolejne sebranie z
nauczycielami odbedzie sie w srode, 10 pazdziernika od 1:30do 6:30.Dostaniecie panstwo jak zawsze indiwidualna godzine
spotkania.
Mundurek szkolny
Jestesmy dumni z waszego przywiazania wagi do wymogow
szkoly widzac dzieci ubrane w prawidlowy szkolny mundurek.
Wciaz jednak sa dzieci, ktore nie nosza prawidlowego obuwia
szkolnego. Uczniowie powinni nosci czarne, szkolne obuwie – a
nie obuwie sportowe. Jesli macie panstwo jakis osobisty
powod dlaczego wasze dziecko nie nosi prawidlowego obuwia
– prosze umowic sie na wizyte ze mna lub p. Stewart.
Kluby pozaszkolne
Wszystkie kluby rozpoczna dzielalnosc w poniedzialek, 17
wrzesnia (z wyjatkiem klubu tanecznego Glen’a, ktory
rozpocznie sie 26 wrzesnia i bedzie trwal do piatku grudnia.
Wszystkie kluby koncza sie o 4:00pm. Prosze pnktualnie
odebrac dziecko. Jesli trzykrotnie spoznicie sie, dziecko
zostanie usuniete z klubu.
Zglaszanie nieobecnosci/ choroby
Jesli wasze dziecko nie bedzie obecne w szkole prosze nam to
zglosic korzystajac ze szkolnego app lub dzwoniac do szkoly
pod numer: 0151 226 1606 opcla 1. Prosze zostawic na
maszynie imie dziecka oraz przyczyne nieobecnosci.

“Szukajcie czegos pozytywnego kazdego dnia, nawet jesli w
niektore dni znalezienie tego jest trudniesze.”Zycze
wszystkim milego weekendu.
Mrs Gough

Frekwencja
4-7/09/18
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Gwiazdy Tygodnia
NAM
NPM
FF
LL
BB
1U
1B
1S
2BY
2A
2P
3C
3LC
4A
4J
5H
5S
6F
6W

The Whole Class
The Whole Class
The Whole Class
The Whole Class
The Whole Class
Sever Ismail
Ethan Ward
Jack Price
Lacey Foott Cummings
Dawid Krzyzak
Connor
James Martin
Callum Tierney
Jay Shaw
Jerzy P
Andrei Mertic
Olivia Wood
Daisy Newton
Isabelle Barron

Porozumienie ze szkola
Jesli macie jakiekolwiek niepokoje zwiazane ze szkola prosze zwrocic sie do
nastepujacych czlonkow grona:
 Wychowawca klasy – w wiekszosci przypadkow
 Mrs Bernia- szkonego pedagoga
 Mrs Daley- sprawy dotyczace frekwencji
 Mrs Makin- sprawy dotyczace Safeguarding
 Mrs Stewart- zastepca dyrektora
 Mrs Gough- dyrektor

Jak zapewne rozumiecie w godzinach od 8:50am do 3:00pm grono jest bardzo zajete
witaniem oraz wydawaniem dzieci. Jesli chcecie porozmawiac dluzej z wychowawca –
prosze umowic sie na wizyte.

Daty do .kalendarza
Poniedzialek 17/09/18
Fotograf w szkole
Poniedzialek 17/09/18
Zebranie w sprwie wycieczki do Coniston - 2:30pm
Wtorek 18/09/18
Biego przelajowe- Wavertree
Poniedzialek 22/10/18-Piatek 26/10/18 Ferie
Poniedzialek 29/10/18
Powrot do szkoly
Czwartek 27/09/18
Biegi przelajowe- Newsham
Poniedzialek 1/10/18
Biegi przelajowe- Stanley Park
Wtorek 9/10/18
Biego przlajowe- Clarkes Gardens

Piatek 10/10/18
Piatek 19/10/18

wywiadowki 1:30-6:30
Ferie – szkola koczy sie o 2pm

Pieniadze za obiady
Musza byc wplacone w poniedzialek za tydzien z gory. Musza znajdowac
sie w kopercie z czytelnie zapisanym imieniem dziecka oraz klasa. Koperte
nalezy przekazac wychowawcy klasy

Klub sniadaniowy
Zaczyna sie o 8.10. do tego czasu dzieci musza pozostac pod opieka osoby
doroslej i powinny byc przyprowadzone drzwiami obok klas 3.

