Wiadomosci z

Monksdown

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

6 pazdziernika 2018

Numer jesienny: 5

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Frekwencja

Wspolpraca z Rodzicami

24-28/10/18

Dziekujemy rodzicom dzieci z klas zerowych, ktorzy, w tym tygodniu, wzieli udzial w spotkaniu na
temat czytania. Wierzymy, ze przekazane informacje byly uzyteczne oraz iz zyskaliscie wiedze jak
wspomoc swoje dzieci w czytaniu w domu. Dziekujemy Mrs Hodgson za zorganizownie oraz
prowadzenie tego spotkania.
Obecnie trwa dla rodzicow kurs z matematyki I angielskiego. Ma on miejsce w srody - 9-am12pm. Chociaz zajecia sie juz rozpoczely – nie jest zbyt pozno aby na nie dolaczyc. Jesli
chcielibyscie wziac w nim udzial - prosze pytac o Miss Gough (nauczycielke zerowki) o detale lub
wyslac email do szkoly.
Wiadomosci sportowe
Nasza druzyna bioraca udzial w biegach przelajowych w Stanley Park wykazala sie sila,
wytrzymaloscia oraz umiejetnosciami. Gratulacje dla wszystkich biegaczy.
We wtorek grupa dzieci udala sie do Goodison Park, Czesc z nich byla smutna z powodu
przegranej swojej druzyny.
Miesiac czarnej kultury
Ja zwykle w pazdzierniku bedziemy obchodzic miesiac czarnej kultury. W
niektorych klasach ( 3-6) odbeda sie zwiazane z tym projektem warsztaty. Bedzie
prowadzil je Osun Arts Foundation. Dzieci mialy juz sesje zapoznawcza obfitujaca w
elementy tej kultury takie jak muzyka, taniec i sztuka.
Harvest – festiwal zbiorow
Nasza szkolna celebracja tego wydarzenia odbedzie sie w piatek 12 pazdziernika. W
tym roku wspomozemy lokalny foodbank w kosciele St Christopher, przy Lorenzo
Drive. Bardzo prosimy o dotacje wymienionych ponizej produktow spozywczych:










Warzywa w puszce- pomidory, marchewka, groszek, kukurydza
fasola
makaron do spaghetti
torebki z budyniem
dzem
chinski makaron
kawa I soki owocowe
gotow ziemniaczane pure
torebki z zupa

Oczywiscie wszystkie inne zapakowane fabrycznie produkty z duza data waznosci
beda rowniez bardzo mile widziane.
"Jesli uwazasz, ze cos się uda, zobaczysz mozliwości. Jesli zalozysz, że
tak nie będzie, zobaczysz przeszkody. "Realizuj swoje marzenia”

Zycze wam przyjemnego weekendu
Mrs Gough

Class
2P
6F
1U
2BY
1S
2A
5H
3LC
1B
4J
6W
BB
LL
FF
5S
3C
4A

%
100
99.3
99.3
98.3
98.0
97.9
97.2
96.7
95.7
95.5
95.0
95.0
95.0
94.1
94.0
93.2
91.7

wyniosla 96.2%

Gwiazdy Tygodnia
NAM
NPM
FF
LL
BB
1U
1B
1S
2BY
2A
2P
3C
3LC
3T
4A
4J
5H
5S
6F
NAM

Zoey Blom
Grace Allen
Amrit Johal
Madison Irvine
Whole class
Libby Walker
Elle-Mai
Igor Siennicki
Michalina Polczynska
Lucy Wileman
Denas Kuliesius
Mason Williams
Sophie McArthur
Iyla Chandler
Grace McNally
Valerie Vlachova
Harry Wood
Robert James
Adam Shepherd
Zoey Blom

Daty do kalendarza
Wtorek 9/10/18
Wtorek 9/10/18
Wtorek/9/18
Poniedzialek 10/10/18
Piatek 12/10/18
Wednesday 17/10/18
Friday 19/10/18
Poniedzialek 15/ 10 /18
Czwartek 18/10/18
Piatek 19/10/18
Friday 19/10/18
Friday 19/10/18
Friday 19/10/18
Monday 29/10/18

Bieg przelajowy- Clarkes Gardens 3pm
Nauka jezyka poprzez pilke nozna Y5-Y6
Zebrania dla rodzicow z zerowki – Matematyka 9am
Zebrania z rodzicami 1:30-6:30
Apel – Festiwal zbiorow
Popoludnie dla rodziny
Wrecz rasizmowi czerwona karke
Coniston - wycieczka
Klasy zerowe – wycieczka do Underwater Street
Ubierz sie na czerwono do szkoly- wrecz rasizmowi
czerwona kartke
Concert muzyczny
Zebranie da rodzicow klas zerowych- STAY and PLAY DAY
Szkola konczy zajecia o 2pm
Powrot do szkoly- 8:55am

Klub sniadaniowy

Wszystkie pieniadze z zdjecia
musza byc wplacone do 19
pazdziernika.

Jest obecnie pelny. Prosze z niego tylko
korzystac jesli pracujecie lub uczycie sie.

Czlowiek i jego lopata

Gigantyczne Giganty
Na pewno jestescie tak samo
podekscytowani jak ja kolelejnym
przemarszem gigantow z Royal De Lu
Giant Spectacular. Bedzie to
niezapomniana okazja i na pewno
fantastycznie spedzicie czas.

Mamy obecnie tylko jednego
wolontariusza do pomocy w
naszym ogrodzie. Bardzo
prosimy o zgloszenie sie jesli
dysponujecie wona godzina w
ciagu nastepnych 2 tygodni.
Bedziemy wdzieczni za wasza
pomoc. Prosze zglosic sie do
sekretariatu.

Klub Pracy Domowej
Z uwagi na ogromna popularnisc tego klubu w poniedzialki w trzech grupach
wiekowych (Y1, Y2, Y3)- zostala podjeta decyzja, iz dzieci z klas 3 beda
uczeszczaly do klubu prac domowych we wtorki.
Zajecia odbywaja sie w klasie Mrs Campbell, a klub prowadzi Mrs Mrozik

