
 Wiadomosci z Monksdown  
Nasza strona www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

14 czerwca 2019                                                            numer : letni 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 Gwiazdy tygodnia 

        NAM Lucas Nixon                                         
NPM Logan Ruddock                                                            
BB  Mason Baines                                                        
LL  Lydia McKenzie                                                   
FF Vesile Huysein                                             
1U The Whole Class                                                          
1S  Poppi Kay                                                                                                 
1B  Shay Ball                                           
2BY  Thomas Kilcourse                                                                    
2P  Eliam Pollaa                                                             
2A  Ethan Walsh                                               

 

FF 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie  

Nasze ferie srodroczne minely bardzo szybko a przed name bardzo napiety 
ostatni semester tego roku akademickiego.  Najblizsze tygodnie beda pelne 
wydarzen, celebracji i zawodow.  Z niecierpliwoscia czekam aby zobaczyc 
jak najwiecej. Aby zobaczyc talent, umiejetnosci I postepy waszych dzieci.  

W zeszlym tygodniu obchodzilismy  75th rocznice ladowania w Normandii. 
Zawsze prosimy was aby w domu uczyc dzieci szacunku, zyczliwosci i 
uprzejmosci w stosunku do innych. Wasze dzieci sa fantastycznymi 
amnasadorami sprawiedliwosci i pokoju. Zawsze wykazuje sie 
zrozumieniem i wspolczuciem dla tych w potrzebie.  Zachecajmy ich zawsze 
do promowania tych wartosci. Dzieci sa nasze przyszloscia.  

Wiadomosc z zawodow:  

W tym tygodniu dzieci wziely udzial zawodach Liverpool Schools’ 
competitions w Wavertree Sports Park. Wykazly sie one determinacja i 
fantastycznym dychem sportowym. Gratulacje dla naszych 6 zwyciezcow w 
zawodach szachowych.   

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu 

Mrs Gough 

“Mary the Musical”  
Bilety sprzedaja sie bardzo szybko, prosze zakupic je jak 

najszybciej 

Dorosli £4  dzieci £2 (tylko dla dzieci powyzej 5 lat) 

Bilety dla dzieci  limitowane -  2 na rodzice dzieci z choru 

4 na rodzine dzieci wystepujacych jako pierwszoplanowe 
postacie. 

Wiecej biletow bedzie dostepnych od 1 lipca, 2019.  

    Staramy sie ograniczyc zuzycie papieru.                                                                                                            
Zatem od lipca 2019, nasz szkolny biuletymn bedzie dostepny tylko 

elektronicznie. Jesli zyczycie sobie kopie paierowa – prosze poprosic o nia 

nauczyciela. Niewielka ilosc bedzie drukowana.  

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


 

Daty do kalendarza  
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 

 

 

 

 

 

  Wydarzenie w Scargreen Park  
W odpowiedzi na wiele przypadkow zaatakowania przez psy , w Scargreen Park bedzieci mieli okazje wziac 

udzial w  wydarzeniu  promujacym prawidlowe postepowanie z psami.  

Scargreen Park - 20th lipca 11-2pm. 

W wydarzeniu wezmie udzial wiele organizacji, ktore: 
 Udziela porad o nowych prawach zwiazanych z psami  / niebezpiecznych psach, psach pod kontrola 
 Bezplatnym microchipping 
 Porad na temat sprzataniu po psach / bezplathych torbach 
 Przeprowadza rozeznanie jka unikac dalszych incydentow  
 Udziela informacji na temat kuponow rabatowych dla rasy - pit-bull  

Serdecznie zapraszamy 

  Cystic Fibrosis                    
Awareness Day  

   Dzieci moga ubrac zolte ubrania lub 
przyjsc bez mundurkow. 

Piatek, 21 czerwca  

50p donation per family 

W czwartek, 20 
czerwca Klub 

Reading 
Performers  

jest odwolany. 


