
  

 Wiadomosci z Monksdown 
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk Sledzcie nas przez Twitter 

‘@MonksdownSchool’ 

2 listopad 2018                                  Numer jesienny - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Witamy was wszystkich po feriach. Mam nadzieje, ze spedziliscie je przyjemnie.  

Wzbogacajace dodatkowe zajecia 
Nasi uczniowie klas 6  wrocili bezpiecznie z Coniston, byli pelni opowiesci, triumfów, 
emocji ... i walizek brudnego prania! Rzeczywiscie, wszyscy wspaniale spedzili ten 
czas. 
W tym tygodniu mielismy kilka wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne sa bardzo 
skutecznym sposobem motywowania i angazowania naszych uczniow w aktywne 
doswiadczenia edukacyjne. Wiele z naszych wycieczek jest w duzej mierze 
dofinansowanych przez szkołe, ale czasami rodzice ponosza opłate. Dziękuje za 
wasz wklad, poniewaz bez niego wycieczki nie byłyby mozliwe. 

Readathon  
W czwartek, 15 listopada, dzieci moga przyjsc do szkoly w  pizamach oraz moga  
przyniesc swoja ulubiona ksiazke. Kiedy uslysza dzwonek, rzucaja wszystko ... i 
czytaja! Koszt tego wynosi 1 funt na dziecko, a zebrane pieniadze pomogą 
bibliotekom szpitala Alder Hey zakupic ksiazki dla malych pacjentow i zapłacic 
autorom za rozrywke dla nich.   

Przypomnienie:  
Prosze o sprawdzenie  harmonogramu dotyczacego wspolnego czytania z dziecmi  
w naszej bibliotece szkolnej - to takze szansa, abyscie zapisali sie do naszej 
biblioteki! - Harmonogram znajduje sie na stronie internetowej szkoły. 

 
 
 

Gwiazdy Tygodnia 

NAM Lucas Nixon  

NPM Imogen Birch  

FF Ruby Clark  

LL Yuelin Chen  

BB Hudson Forster  

1U Theo Mylchreest 

1B Jessica Davis 

1S Jacob Farron  

2BY Eloise Crilly  

2A Lucy Anna Roberts  

2P Daniel Rice  

3C John Paul Hale  

3LC Lily Deary-Riley  

4A Zarik Umer  

4J Georgie Handley  

5H Keris Gledhill  

5S Ava Morgan  

6F Lexie Lea Baker  

6W Summer Smith  

 

Dwaj przyjaciele szli przez pustynie. W pewnym momencie podrozy mieli 

kłotnię, i jeden z przyjaciol uderzyl drugiego w twarz. 

Ten, ktory został spoliczkowany, został ranny, ale nic nie mowiac, napisal 

na piasku; "Dzisiaj moj najlepszy przyjaciel uderzyl mnie w twarz." Szli 

dalej, dopoki nie znalezli oazy, gdzie postanowili się wykapac. 

Ten, ktory został spoliczkowany, utknal w bagnie i zaczal sie topic, ale 

przyjaciel go uratowal. Po tym, jak wyzdrowial z  utoniecia, napisal na 

kamieniu; "Dzisiaj moj najlepszy przyjaciel uratowal mi zycie" 

 

Przyjaciel, ktory spoliczkowal i uratowal swojego najlepszego przyjaciela, 

zapytal go; 

"Po tym jak cie skrzywdzilem, napisales na piasku, a teraz piszesz na 

kamieniu, dlaczego?" 

 

Jeden przyjaciel odpowiedzial; "Gdy ktos nas skrzywdzi, powinnismy 

zapisac to na piasku, gdzie wiatry przebaczenia mogą to usunac. Ale kiedy 

ktos robi cos dobrego dla nas, musimy wygrawerowac to w kamieniu, gdzie 

zaden wiatr nie moze tego wymazac. " 
 

Zycze wszystkim przyjemnego weekendu 
Mrs Gough 

Frekwencja 
15-19/10/18 

Class     % 

6W 99.3 

1B 98.0 

2P 97.9 

5H 97.7 

2BY 97.3 

3LC 97.3 

6F 97.3 

5S 96.7 

4A 96.0 

LL 95.3 

1U 95.3 

4J 95.2 

FF 94.8 

3C 94.6 

BB 93.0 

2A 92.4 

1S 86.7 

Wyniosla   95.6% 

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


 

 

 

  

Daty do kalendarza 
Sroda 7/ 11/18 Apel z okazji Remembrance Day  

Sroda  7/ 10/18 Atletyka - klasy 5/6 

Piatek  9 / 11/18 6F apel klasowy- 9am- rodzice mile widziani 

Czwartek  15 / 11/18  6W apel klasowy- rodzice mile widziani  

Friday 16/11/18 INSET DAY- szkolenie nauczycieli - szkola zamknieta dla 
uczniow 

Wtorek 20/ 11/18  Cobhalt bus- pomoc z universal credit  

Czwartek 29/ 11/18  Szczepionki przeciw grypie- klasy zerowe oraz  5  

Wtorek 4/ 12/18 klasy 5 Anglo Saxon – warsztat kulinarny  

Wtorek 11/12/18 klasy 1 oraz 2 – wizyta w Woolton Cinema  

Sroda  12 /12/18 Swiateczny obiad 

Piatek  14/12/18  Dzien swiatecznego swetra- £1 – dotacja od rodziny 

Piatek 14/12/18 Klasy zerowe – wycieczka na Windmill farm 

Wtorek 18/ 12/18 KS2 – wizyta w  Epstein Theatre  

Sroda 19/ 12/18   Koncert muzyczny – travelling  by Cuba KS1/KS2 

               Czwartek 20/ 12/18 Party-dzien bezmundurkowy 

Czwartek 20/ 12/18 Szkola konczy zajecia przed swietami  

Poniedzialek 7/ 01/19 
 

Powrot do szkoly o 8:55am  

 

 

 

 

 

 

 

Clubmoor Children’s Centre  
Dostepne sa fundusze na bezpłatna opieke nad dziecmi w 
wieku 2 lat dla rodzicow, ktorzy otrzymują okreslone 
swiadczenia lub zarabiają mniej niz £ 14 400 rocznie. 

Skontaktujcie sie z  Elainelubr Lauraaon 2338505 pytajac 
o wiecej informacji.  

 

 

Poppy Appeal 
Jak co roku wspomagamy 
organizacje  Legion, ktorej 
zadaniem jest perzypominaniue 
obywatelom UK  o ludziach, 
zolnierzach, ktorzy starcili zycie w 
czasie wojny. Legion wspomaga 
weteranow oraz ich rodziny.  
 
W tym roku w sprzedazy beda:   

 Maki 20p 

 Gumki  50p 

 Maki odblaskowe 50p 

 temperowki 50p 

 olowki  50p 

 linijki  £1.00 
Wszystkie rzeczy sa w sprzedazy   
Od poniedzialku  29 pazdziernika  

 
Monday 29th October  

 

 

Przypomnienie  
Szkola bedzie zamknieta 
16 listopada ze wzgledu 
na szkolenie nauczycieli.   

Czwartek 15  listopada  
Dzieci przychodza do szkoly w pizamach za 

dotacje w wysokosci  £1  za rodzine . Wszystkie 
uzyskane fundusze zostana przekazane 

dzieciecemu szptalowi  Alder Hey.  

Przypomnienie o szkolnym dniu 
Drzwi klas sa otwarte o 8.50am a lekcje zaczynaja sie o 
8.55am.  Dzieci, ktore sie spozniaja traca wazne 
wprowadzenie do lekcji.  Jest niezmiernie wazne aby 
dzieci byly w klasie punktualnie. 

Drzwi klas zostaja zamkniete o 9am. Zatem dzieci, 
ktore sie SPOZNIA  MUSZA byc wpisane do szkolnego 
rejestru przez odpowiedzialna osobe dorosla.  Brak 
wpisu spowoduje nieusprawiedliwiona nieobecnosc 

 

. 


