Wiadomosci z Monksdown
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk sledzcie nas przez Twitter
‘@MonksdownSchool’

13 wrzesnia 2019

Numer jesienny: 2

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
W celu zredukowania naszego wplywu na srodowisko poprze zuzycie
ogromnej ilosci papieru do drukowania – bedziemy redukowac ilosc listow I
innej korespondencji wysylanej do domu. Wszystkie listy oraz biuletyny
beda dostepne na naszej stronie internetowej.
Jesli potrzebujecie wydrukowanej kopii biuletynu – bedzie ona dostepna przy
glownym wejsciu. Dziedziny nauczania oraz prace domowe sa dostepne na
naszej stronie.
Bezpieczenstwo
Parking- Prosze nie parkowac na liniach zig zag oraz prosze nie parkowac
wokol szkoly I przy domach/ bramach wjazdowych mieszkancow dzielnicy.
Prosimy aby rodzice/ opiekunowie przywazacy dzieci do szkoly – parkowali
dalej i podprowadzili dzieci pieszo. Dzieci, przychodzace do szkoly beda co
miesiac nagradzane odznakami Walk to School.
Urodziny
Jesli wasze dziecko ma urodziny I chcecie przyniesc do szkoly cos aby
podzielilo sie z rowiesnikami w klasie - prosze przyniesc cos malego.
Moga to byc male torebki Haribo lub Smarties. Wwczas wasze dziecko moze
rozdac je w klasie, co rowniez zaoszczedzi czas nauczycielom na szukanie
noza I krojenie ciasta na 30 kawalkow. Dziekujemy.
Prosze nie czuc sie zobowiazanym aby przyniesc cokolwiek. Upewnimy sie, ze
wasze dziecko bedzie mialo przyjemny dzien.
Dziekujemy za wasza wspolprace.

Dzien otwarty dla rodzicow/
opiekunow dzieci klas 5 oraz 6
St John Bosco- Czwartek 26 wrzesnia
3:00-7:30pm

Wygraj £20,000 dla naszej
szkoly oraz sprzet sportowy
Jesli wydacie £30 lub wiecej w Aldi –
dostaniecie naklejke. Prosze podac ja do
szkoly przez dziecko.

Dzieci, ktore prynosza do szkoly
packed lunch
Prosze do srodka wlozyc kartke z
nazwiskiem I klasa dziecka.
Dziekujemy

Stroje na WF




Czarne tenisowki
Granatowe spodenki
Czerwona koszulka ze szkolnym logo

Dzieci musza zostawic stroj w
szkole i zabierac do domu w celu
wyprania tylko przed feriami..

Daty do kalendarza
sroda 18 wrzesnia
piatek 20 wrzesnia
poniedzialek 23 wrzesnia
czwratek 26 wrzesnia
piatek 27 wrzesnia
czwratek 3 pazdziernika
wtorek 8 pazdziernika
sroda 9 pazdziernika
czwartek 10 pazdziernika
czwartek 17 pazdziernika
piatek 18 pazdziernika
poniedzialek 21 pazdziernika
sroda 23 pazdziernika
czwartek 24 pazdziernika
piatek 25 pazdziernika
Poniedzialek 28 oraz piatek 1
listopada

Biegi przelajowe w Croxteth Park
Szkolny fotograf bedzie robil zdjecia
Uczniowie klas 6 jada do Coniston
Biegi przelajowe w Newsham Park
Warsztaty Digital Safety dla klas 3-6
Biegi przelajowe w Newsham Park
Soccer Academy- Literacy through football
Zebranie Rady Szkoly 9:15am
Bikeright klasy 5
klasy 6 – wycieczka - Mersey Travel Trip
Festival zniw
Biegi przelajowe w Clarkes Gardens
Zebrania rodzicow Year 1-6, 1:30-6:30
Apel dotyczacy sztuki/plastyki – cala szkola
Szkola konczy zajecia o 2pm
Ferie srodroczne

Jesli macie jakies pytania czy niepokoje zwiazane z waszym dzieckiem przedsatwiciele grona was
wspomoga
 Wychowawca klasy – wiekszosc spraw
 Mrs Bernia- pastoral Care
 Mrs Daley- frekwenja
 Mrs Makin- SEND lub Safeguarding
 Mrs Stewart- Zastepca dyrektora
 Mrs Price- Dyrektor
Mozecie sobie wyobrazic ze nauczyciele sa bardzo zajecie o godzinie 8:50am oraz 3:00pm
witajac I wydajac dzieci. Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci – prosze umowic sie na rozmowe
jesli chcecie o czyms dluzej porozmawiac.

Rodzicom dzieci (klas 3-6) nie beda automatycznie przyznane bezplatne obiady(FSM). Jesli uwazacie, ze
waszemu dziecku nalezy sie bezplatny obiad, prosze wypelnic odpiednia forme poprzez ponizszy link.
Prosimy rodzicow klas zerowych, 1 oraz 2 o wypelnienie tej formy. Dzieki temu szkola dostanie dodatkowe
fundusze za kazde dziecko, ktoremu bezplatny obua sie nalezy.

http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-school-meals/
Prosze pamietac: Jesli nazwisko waszego dziecka nie jest na liscie bezplatnych obiadow FSM obiad nie bedzie mu wydany.

Rodzice klas 6
Listy dotyczace szkol srednich zostaly dane dzieciom w tym
tygodniu. Formularze musza byc wypelnione do czwartku Thursday

31 pazdziernika 2019 roku..

