
 

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

5 kwietnia 2019                                                                    semestr wiosenny -  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyczymy poczucia nadzieji na nowe poczatki oraz milosci i 

szczescia podczas swiat wielkanocnych. Mam nadzieje, ze wasz 

dom bedzie pelen spokoju, radosci i mnostwa kolorowych pisanek. 

Błogosławienstwa dla was wszystkich. 

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu oraz przemilej 
przerwy swiatecznej 

Z powazaniem  

Mrs Stewart 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  

Uczniowie klas 5 i 6 przeniesli sie w tym tygodniu do nowych klas w naszej przybudowce. 

Wszystko odbylo sie bardzo plynnie. Budynek jest fantastyczny I dzieci wygladaja w nim 

dojrzale. Mysle, ze czescia tego jest posiadanie wlasnych szafek. Dziekujemy za wasza 

cierpiwosc i wspolprace przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci. Wierzymy, ze ta 

zmiana bedzie pomocna w przygotowaniu ich do szkoly sredniej.  

Mundurek                                        

Po przerwie swiatecznej – dzieci przychodza do szkoly w swoich letnich mundurkach. 

Mamy nadzieje na cieplejsza pogode.  

 Bialo-czerwona sukienka w kratke (zadnych innych kolorow)  

 Granatowy sweterek/bluza ze szkolnym logo 

 Szare krotkie spodnie  

 Czerwone koszulki ze szkolnym logo 

 Czarne szkolne buty – obuwie sportowe i sandal sa niedozwolone 

Stroje na WF  

W nastepnym semestrze wiele lekcji WF-u odbywac sie bedzie na dworze. Prosze upewnic 

sie, ze wasze dziecko ma odpowiednie tenisowki.  

 

Klub sniadaniowy 

Przeznaczony jest tylko dla pracujacych rodzicow/ opiekunow. Miejsca musza byc 

rezerwowane wczesniej, poniewaz nie ma miejsc.  Drzwi wejsciowe beda zamykane o 

8:40am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Star of the Week 

        NAM Whole Class              
NPM Whole Class                        

BB Grace Robinson                                                   
LL Holly McArdle                                                         
FF Riley James                                             
1U Hallie Gledhill                                                
1S Hayley Whitwell                                                                                                  
1B Isla Dennis                                           
2BY  Matthew Powell                                              
2P Rosa O’Connell and Eliam 
Pollaa                                                   
2A Elise Vasak                                                       
3C Maisie Williams                                               
3LC Daniel Blankson                                                      
4A Rose Abunene                                          
4J Alan Zhang                                                  
5H Anya Tinsley                                                    
5S Jessica Hughes                                                
6F Lucy Allen                                             
6W Kyle Jennings  

 

FF 

 

Przyjaciele Parku Norris Green 

Zapraszaja na dzien otwarty w  sobote 27 sierpnia.  

 Mozliwosci siania  

 Polowanie na nature 

 Malowanie kamieni  

 Zdrowe odzywianie sie  

Please come along and support your local park.  

 Dziecko z klasy 4 wraz z rodzina I przyjaciolmi organizauja 
charaytatywne  spotkanie pelne atrakcji  w celu zebrania dotachi na 

cancer research.  

Sefton Arms, Carr Lane, 7 kwiatnia 2019, 12pm-4pm.  

Stoliki, dmuchane zamki, jedzenie, loteria I wiele wiecej. 

Wejscie bezplatne  

 

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


 

Daty do kalendarza  
Wtorek/4/19 Powrot do szkoly 8:55am  

Poniedzialek/ 29/4/19 Stay and Play Day- klasy zerowe 

Wtorek 30/4/19 Spacer wiosenny RG 

Sroda  1/5/19 Epstein Theatre Visit- klasy zerowe 9:00-1:00 

Czwartek  2/5/19  Szkola zamknieta – stacja wyborcza 

Piatek 3/5/19  Spacer wiosenny RH 

Poniedzialek/ 6/5/19 Bank holiday – szkola zamknieta 

Wtorek/ 7/5/19 Spacer wiosenny RVH 

Poniedzialek 13/5/19 SATs – testy panstwowe klasy 6 

Poniedzialek/ 20 – piatek 24 /5/10 Tydzien wycieczek dla klas 6 

Wtorek/ 21/5/19 Ortografia – spotkanie dla rodzicow KS1 – 9.30-10.30 

Sroda 22/5/19  Apel - NSPCC   

Czwartek 23 / 5/ 19  Chester Zoo 

Piatek  24 / 5/19  Zakonczenie zajec przed feriami 

Poniedzialek/3/6/19 Dzien szkoleniowy dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow 

Wtorek/4/6/19 Dzien szkoleniowy dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow 

Sroda 5 / 6/19  Powrot do szkoly 8:55am  

Poniedzialek/10/6/19 Test fonetyczny dla klas 1 

Piatek/14/6/19 2 A – apel 9.30 

Piatek/21/6/19 2BY – apel 9.30 

Czwartek /27/6/19 Zawody szachowe - St George’s Hall 

Piatek/28/6/19 Szkolenie dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow 

Poniedzialek /1/7/19 Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do 

kolejnych klas 

Sroda /3/7/19 Uczniowie klas 6 – dzien w szkolach srednich 

Piatek/5/7/19 2P - apel 9.30 

Wtorek /9/7/19 Swiadectwa szkolne 

Wtorek 9 / 07/19  Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm  

Sroda 10/07/19  Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm 

Sroda /10/7/19 Zebranie rodzicow dla nowych uczniow klas zerowych 

Czwartek/11/7/19 Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm 

Poniedzialek/ 15/7/19 Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do 
kolejnych klas 

Wtorek/16/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch 

Sroda/17/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch 

Wtorek/18/7/19 Wycieczka klas zerowych do Crosby Beach 

Piatek /19/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch           

( biedronki) 

Piatek/19/7/19 Wycieczka klas 3 oraz 4 do Gulliver’s World 

Sroda / 24/7/19 Szkola konczy zajecia – wakacje letnie – 2pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

    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.   

 

 

 

                                      Norris Green  

    Piknik rodzinny                                                           

Wydarzenie celebrujace  

‘Dzien Autyzmu’ 

    Piatek 12 kwietnia 2019, 12-4pm                  Norris Green Park Lorenzo 
Drive L11 

 

 

Jesli chcecie stolik lub wiecej informacji  – zadzwoncie 
pod ten numer, please call 0787244652 or email 
aimautism@hotmail.com   

 

 

 

 Punkty informacyjne  

 Dmuchane zamki  

  

 Malowanie twarzy  

 Woz strazacki  

  

https://webmail2.learninginliverpool.net/owa/monksdown-ao@monksdown.liverpool.sch.uk/redir.aspx?C=R2AdGi6P80ul0gv_BF57QHf16uB5W9JItliTtHZuYLKg42UFFGjYoU8a5GsKy7Rbl-2_jk8G6Bg.&URL=http%3a%2f%2fliverpool.gov.uk%2fschools-and-learning%2fgrants-and-funding%2ffree-school-meals%2f
https://webmail2.learninginliverpool.net/owa/monksdown-ao@monksdown.liverpool.sch.uk/redir.aspx?C=R2AdGi6P80ul0gv_BF57QHf16uB5W9JItliTtHZuYLKg42UFFGjYoU8a5GsKy7Rbl-2_jk8G6Bg.&URL=http%3a%2f%2fliverpool.gov.uk%2fschools-and-learning%2fgrants-and-funding%2ffree-school-meals%2f
mailto:aimautism@hotmail.com

