
 Monksdown News 
Check out our website at www.monksdownprimary.co.uk Follow us on Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

24th May 2019                                                            Edition: Summer 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  Star of the Week 

         NAM  Zoya Fernendes                             
NPM  Luis O’Donnell                                                          
BB AJ Segar-Devine                                                         
LL Jacob Huynh                                                    
FF Toby Chen                                            
1U Nicholas McKay                                                          
1S  Jessica Hajas                                                                                                
1B Lucas Jennings                                           
2BY Amelia Gardner                                                                     
2P  Gabriella Bideau                                                             
2A  Scarlett Cummings                                              
3C Artin Kananian                                                         
3LC Olivia Murphy                                                      
4A Maye Gueye                                                        
4J Simon Plavnicky                                                       
5H Jessica Burgess                                                               
5S Lois Cruickshank                                               
6F The Whole Class                                             
6W The Whole Class  

 

 

FF 

 

“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 

 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie,  

W tym tygodniu czniowie klas  6 cieszyli sie zasluzonymi wycieczkami.  Nabywali takich umiejetnosci jak praca w 
grupie, podejmowanie ryzyka, wytrwalosc i zwinnosc; nabywali rowniez dobrej kondycji oraz umiejetnosci 
komunikowania sie. Ogromne podziekowania dla grona nauczycieli klas 6 za zorganizowanie wycieczek.   
                                    

 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. 

 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. 

 Hopefully, we will be experiencing some warmer weather during the next couple of months. Please ensure 
your child is adequately protected from the sun. Apply sun cream before school- we would recommend the 
once a day type- and provide your child with a cap or sunhat!  

          Prosze pamietac ze wszystkie dzieci musza miec w szkole szkolne buty- Nie moga miec obuwia 
sportowego czy sandalow.   

 Z uwagi na fakt zblizajacego sie koncowego semestru letniego, wiele lekcji bedzie mialo miejsce na dworze.  
Prosze upewnic sie, ze wasze dziecko ma odpowiednie tenisowki. Stroje na WF musza znajdowac sie w szkole. 
Moga byc zabierane do domu na ferie srodroczne w celu wyprania. Jesli wasze dziecko wyroslo ze stroje na 
WF i nie jest mozliwe aby zakupic nowy w tym roku – koszulki i krotkie spodenki  
sa dopuszczalne.  

 Nie mozna jednak przynosic strojow pilkarskich.   
                                               Zycze wam milych ferii  
Mrs Gough 

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


 

Daty do kalendarza  
 

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 

 

 

 

 

 

 LSSP Sportowy klub w czasie ferii 
         Daty:  Wtorek 28- Piatek 31 Maja 2019           

          Szkola - Archbishop Beck College, 55 Long Lane, Liverpool, L9 7BF 

Wiek: 5-11 lat > godzina: 8:45am- 3pm  

£10 za dziecko za dzien lub  £30 za 4 dni 

          

 

 

 

Kontakt I rejestracja: camps@lssp.co.uk      

Tel: 0151 530 3010 (tylko w czasie szkoly)   Mob: 07821562419 (school holidays only)   

Website: www.lssp.co.uk 

 

 Mile widziani wszyscy: chlopcy i dziewczynk  

 Sklep ze slodyczami tez bedzie  £1 or 50p  

 

 

Prosze miec: lunch, napoje, przekaski cieple ubrania, odpowiednie obuwie na 
dwor i do srodka. 

 

 

 Medale I dyplomy do wygrania 

 Duzo zabawy i poznanie nowych przyjaciol 

mailto:camps@lssp.co.uk
http://www.lssp.co.uk/

