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

17 Maj 2019                                                                                    Numer semestru letniego -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  

Tak jak powiedzil Arnie Schwarzenegger , “Wkrotce tu wroce”… jestem 
niezmiernie zadowolona z powrotu do szkolu po operacji stopy. Z 
niecierpliwoscia czekalam na spedzenie tego ostatniego semestru z dziecmi oraz 
pracownikami – zanim  przejde na emeryture 24 lipca.  

Egzaminy panstwowe 6 SATs zakonczyly sie w tym tygodniu. Dzieci daly z siebie 
wszystko I jestesmy z nich bardzo dumni; ich wytrwalosc, zaangazowanie w 
zycie szkoly jak rowniez pasja w stosunku do innych sa fantastyczne.  

Przypomnienie                                       

 Uczniowie KS2  musza pozostac na placu szkolnym do 8:50am zanim 
wejda do swoich nowych klas.  Nie moga spacerowac wokol nowego 
budynku, nie bedac widzianymi.  

 Niektorzy starsi uczniowie moga przyniesc do szkoly telephony 
komorkowe poniewaz wracaja sami do domu. Telefony jednak nie moga 
byc uzywane na terenie szkoly przed I po zakonczeniu zajec.  

 Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci – rodzice/opiekunowie nie moga 
przebywac na terenie szkoly bez zarejestrowania sie w jej sekretariacie. 

 Otrzymalam skargi, ze niektorzy rodzice/opiekunowie przeklinaja na 
placu szkolnym. Prosze pamietac, ze w tym czasie znajduja sie tam 
rowniez dzieci, ktore nie powinny slyszec wulgarnego jezyka z ust 
doroslych.  

 Prosze rowniez pamietac, ze dzieci moga opuscic szkole wczesniej tylko w 
przypadku wizyty lekarskiej lub maglego przypadku. Dzieci beda 
wypuszczone z klas kiedy odbierzecie je spod glownego sekretariatu. 
Dziekujemy za wspolprace w wyzej wymienionych kwestiach. 

Zbiorka funduszy                    
Jeden z naszych uczniow klasy 2 pupils walczy obecnie z Leukemia. Jego 
rodzice I przyjaciele organizuja zbiorke funduszy. Jesli macie jakies nowe I 
nieuzywane                                podarunki, ktore nadalyby sie na tombole 
prosze podac je do szkoly.  Miejcie panstwo w myslach i modlitwach te                      
rodzine. 

Slonce i bezpieczenstwo  

Mamy nadzieje na cieplejsza pogode w nastepnych kilku miesiacach.                      
Prosze pamietac aby chronic dzieci przed sloncem, aplikujac krem 
przeciwsloneczny przed zajeciami szkolnymi. Rekomendujemy typ                                          
once a day. Prosze zaopatrzyc dzieci w kapelusze/ czapki od slonca. 

Zycze wam milego weekendu  

Mrs Gough  

Gwiazdy Tygodnia 

         NAM  Lily- Ann Revil                                      
NPM  Steven  Emerson                                                           

BB Arwa Tariq                                                          
LL Emily Mae Hall                                                     
FF Elylson Melo                                             
1U The Whole Class                                                     
1S  The Whole Class                                                                                               
1B The Whole Class                                          
2BY The Whole Class                                              
2P The Whole Class                                               
2A The Whole Class                                                
3C Natasha Gore                                               
3LC Charlie Morrison                 
4A Ava Chandler                                          
4J  Nicole Chen                                                           
5H Eloim Pollaa                                                   
5S Alfie Kay                                                
6F David Roberts                                             
6W Tyrone Smith  

 

FF 

 

Przypomnienie 
Szkola jest zamknieta w czartek 23 Maja ze wzgledu na 

pelnienie funkcji stacji wyborczej. Bedzie otwarta w piatek, 24 
Maja at 8:55am. 

W tym dniu zajecia koncza sie 2pm.  

Friday 24th May will be a non-uniform day.  

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


 

Daty do kalendarza  
 

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  Szkola jest zamknieta 

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 

Poniedzialek/22/7/19 Wycieczka klas 5 oraz 6 do wesolego miasteczka w Blackpool 

Wtorek/24/7/19 Wycieczka klas 1 oraz 2 do Knowsley Safari Park 

Sroda/ 24/7/19 Apel pozegnalny klas 6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadne psy, bez wzgledu na ich urode czy character – nie moga 
przebywac na terenie szkoly. Prosze nie przyprowadzac ich na 

place szkolne.  

Dziekujemy  

“Mary the Musical”  

Bilety w sprzedazy po feriach  

dorosli £4  dzieci £2  

Jesli wasze dziecko bierze udzial w tegorocznym przedstawieniu prosze mu zapewnic nastepujace rzeczy:  

 Klasy 3- szkolna spodniczka/ spodnie  oraz szkolne buty 
 klasy 4- granatowe szkolne szorty I tenisowki   
 klasy 5- czarne leginsy (dziewczynki)- szkone spodnie (chlopcy)  

Dziekujemy za wspolprace 

Wazne:  
Wtorkowe spotkanie z rodzicami 
klas 1-2 na temat ortografii (21 

maja) jest odwolane. 


