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Drodzy rodzice i opiekunowie,
Goraco witamy was wszystkich w nowym roku szkolnym . Przed nami kolejny ekscytujacy oraz inspirujacy rok. Czekam z
niecierpliwoscia na dzielenie sie z wami refleksjami z kolejnych przygod i osiagniec dzieci. Mam nadzieje, ze wszyscy
mieliscie bardzo przyjemne wakacje z rodzina i przyjaciolmi. Wierze, ze wspniala pogoda sie temu przysluzyla. Dziekujemy
za wspaniale prezenty na koniec roku szkolnego. Jak zawsze jestesmy pod wrazeniem waszych gestow.
Wdrazanie rutyny
Poczatek roku szkolnego jest czasem na wdrozenie oczekiwanego
standardu dotyczacego nauki i zachowania. Jest to czas, gdy naczyciele
ustalaja z uczniami zasady zachowania oraz codzienna rutyne dnia, jak
rowniez wyznaczaja inspirujace cele dotyczace przyszlej nauki. Prosze
abyscie wspomogli nas upewniajac sie, ze dzieci sa w szkole gotowe do
nauki najpozniej o 8.55 oraz sa ubrane w nasz szkolny mundurek oraz
przygotowane do dnia nauki. Musze przyznac, iz dzieci wygladaja bardzo
dostojnie – co jest wasza zasluga.
“Wszystko zawsze uklada sie jak najlepiej tym, ktorzy staraja sie aby
wszystko nalepiej sie ulozylo. ”
Zycze wszystkim wspanialego weekendu
Z powazaniem
Mrs Gough

Nowi czlonkowie grona
Goraco witam nasze dzieci w zerowce i
przedszkolu, ktore w tym tygodniu
rozpoczely nauke w Monksdown. Z
prawdziwa przyjemnoscia pragne
przedstawic nowych czlonkow grona:
Mrs Fawcett klasa 6
Ms Phillips klasa 2
Ms Spalvieri klasa 1
Ms Lamb – secretariat szkolny

Poznajcie grono
W przyszlym tygodniu bedzieci miec panstwo mozliwosc poznac nauczyieliiI asystentow waszych dzieci. Podczas tego
spotkania uslyszycie bardzo wazne informacje dotyczace nauki i zachowania oraz otrzymacie wytyczne dotyczace
postepow w nauce.
klasy 1 oraz 3 – 11/9/18 3:00-3:30pm
klasy 2 oraz 6 – 12/9/18 3:00-3:30pm
klasy 4 oraz 5 – 13/9/18 3:00-3:30pm
Zebrania odbeda sie w klasach dzieci. Po zebraniu rodzice beda czekac na dworze tam gdzie zawsze, aby odebrac dzieci
wychodzace z klas. Wszystkich rodzicow, ktorzy chcieliby uslyszec ta sama prezentacje w j. polskim ( oraz zadac
jakiekolwiek pytania) zapraszamy w srode, 12/9/18 od 3.00 – 3.30 - do sali komputerowej ( prosze podejsc pod
glowne wejscie do szkoly). Spotkanie poprowadzi Mrs Mrozik.

Daty do kalendarza
Wtorek 11/09/18
Sroda 12/09/18
Czartek 13/09/18
Piatek 17/09/18
Poniedzialek 17/09/18
Czwartek 27/09/18

Spotkanie rodzicami z nauczycielami – kl 1 i 3
Spotkanie rodzicami z nauczycielami – kl 2 i 6
Spotkanie rodzicami z nauczycielami – kl 4 i 5
klasy 6 spotkanie dotyczace wycieczki do Coniston o 2:30pm- sala komputerowa
Fotograf w szkole – wszystkie dzieci

klasy 5 wizyta wikingow

Klub sniadaniowy
Jest otwarty o 8.10am. Prosze aby dzieci nie przynosily zadnego jedzenia do klubu.
Dziekujemy za wasze wsparcie w tej mierze.

