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

27 wresnia 2019                                             Numer semestru jesiennego 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice I Opiekunowie, 
Uczniowie klas 6 bezpiecznie dzisiaj wrocily z wycieczki. Coniston Water Park. All 
fantastycznie zapisal sie wszystkim w pamieci. Dzieci doswiadczyly mokrej pogody, 
Stawily czola swoim obawom I podjely sie wyzwan.   
Wszyscy wysiadajac z autobusu wygladali na bardzo zmeczonych. 
Gorace podziekowania dla wszystkich opiekunow, ktorzy upenili sie, ze kazde dziecko 
bedzie mialo swietna wycieczke.  
Nasi uczniowie klas 6 podjeli si roli liderow w czasie przerw i lunchu.  Wszyscy 
wykazuja sie cierpliwoscia oraz inicjatywa podczas zabaw z mlodszymi dziecmi 
Bardzo dokladnie ich widac poniewaz nosza widoczne z daleka kamizelki.  
Dziekujemy im za fantastyczna prace.  

Wiadomosci sportowe  
Gratulacje dla druzyny biegow przelajowych w  Newsham Park.  

Notataka o bezpieczenstwie  
Dzieci z klas 3-6 KS2 wziely udzial w warsztatach dotyczacych prywatnosci.  
Nauczyly sie jak postepowac z prywatnymi informacjami. 

  

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.. 

 

IT – wkazowki dla rodzicow I opiekunow  

 Przedyskutujcie w jakim czasie oraz jak dugo mozna akceptowac 
uzywanie przez wasze dziecko internetu.  

 Ustanowcie zasady prywatnosci: imie, nazwisko, adres czy 
numer telefonu.  

 Przedyskutujcie zachowania waszego dziecka podczas gier I 
wymiany wiadomosci z innymi.   

 Ustanowcie na jaki strony I z jakich gier moze korzystac wasze 
dziecko. A z jakich nie moze.  

 Postepujcie sami wedlug wskazanych zasad. Tudzuez 
wytlumaczcie dzieciom, ze czasami zasady sa inne dla dla dzieci i 
doroslych  

Kucyki  

Teraz czas na klase 3.1 aby wziela udzial w jezdzie na kucykach. Ne 
zapomnijcie gumiakow 

 

Gwiazdy Tygodnia 

        R.1 The Whole Class                                                      
R.2 The Whole Class                                                 
R.3 The Whole Class                                             
1.1 Zachary Mokhtar                                                    
1.2 Merna Benesa                                           
1.3 Kaiden Stead                                           
2.1 Lucas Jennings                                               
2.2 Chloe Kilcourse                                                       
2.3 Lilli-Rose Johnston                                                  
3.1 Kornelia Gorczynska                                         
3.2 Jennifer Macauley                                        
3.3 Demi Bakare                                         
4.1 Koby Stobbart                                                
4.2 Dylan McKibbin                                                  
5.1 Leighton Jones                                            
5.2 Aaron Gardner                                               
6.1 Layla McArdle                
6.2 Olivia Wood  

FF 

 

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


 

 

  

Daty do kalendarza 
Wtorek 1 pazdziernika klasy 1 – wycieczka do Albert Dock 

Czwartek 3 pazdziernika klasy 4 – wycieczka do Liverpool Museum 

czwratek 3 pazdziernika  Biegi przelajowe w Newsham Park  

Wtorek 6 pazdziernika  Zebranie dla rodzicow uczniow zerowki dotyczace 
pisania i czytania/ Godziny 9. 00 oraz 18.00 

wtorek 8 pazdziernika  Soccer Academy- Literacy through football  

sroda 9 pazdziernika  Zebranie Rady Szkoly 9:15am  

czwartek 10 pazdziernika  Bikeright klasy  5 pamietajcie o rowerach I kaskach 

Czwartek 10 pazdziernika –  wycieczka klas 2 do Formby 

Piatek 11 pazdziernika  Klasy 6 – wazenia I mierzenie 

Poniedzialek 14 pazdziernika Klasy 3-6 – apel LFC 

Sroda 16 pazdziernika Klasy 6 – wycieczka Mersey Travel 

czwartek 17 pazdziernika  klasy 6 – wycieczka - Mersey Travel Trip  

Czwartek 17 pazdziernika Bikeright klasy  5 pamietajcie o rowerach I kaskach 

piatek 18 pazdziernika Festival zniw 

poniedzialek 21 pazdziernika  Biegi przelajowe w Clarkes Gardens  

Wtorek 22 pazdziernika Rodzice klas 0 – zebranie odnosnie matematyki w 
godzinach 9.00 oraz 18.00 

sroda 23 pazdziernika  Zebrania rodzicow Year 1-6, 1:30-6:30 

czwartek 24 pazdziernika  Apel dotyczacy sztuki/plastyki – cala szkola 

piatek 25 pazdziernika  Szkola konczy zajecia o 2pm  

Poniedzialek 28 oraz piatek 1 
listopada 

Ferie srodroczne 

Poniedzialek 4 listopada R1 ( pszczolki) zimowy spacer do Croxteth Park 

Sroda 6 ;istopada R2 ( rybki) – zimowy spacer do Croxteth Park 

Czwartek, 7 listopada Szczepionki przeciw grypie- cala szkola 

Piatek 8 listopada R3 (Biedronki)  - zimowy spacer do Croxteth Park 

poniedzialek11 listopada  Anti-Bullying Week  

piatek15 listopada  Klasy zerowe – wycieczka  do Imagine That  
 

 

 

 

 

 

 

Rodzice klas 6  

    Listy dotyczace klas 6 

zostaly wreczone w 

tym tygodniu. 

Musicie wypelnic 

aplikacje do 

czwartku 31st 

pazdziernika2019.   

 

 

Pieniadze                 
Pieniadze z klub 

sniadaniowy powinny 
byc podane  kopercie z 
nazwiskiem oraz klasa 

ucznia. Pieniadze za 
obiad powinny byc 
podane w osobnej 

kopercie. Pracownicy 
sekretariatu szkoly nie 

przyjmuja zadnych 
pieniedzy.  

Thank you.  

 

Prosimy o usmiech  

 
          Zamowienia na zdjecia beda  

zbierane w tym tygodniu. 

 

wygrajcie £20,000 dla szkoly oraz 

sprzet sportowy. 

 Kiedy wydacie £30 lub wiecej w Aldi – dostaniecie 
naklejke. Podajcie ja przez dziecko do szkoly. 

   Odbieranie dzieci  
      Dzieci musza byc 

odbierane z klubow 
o godz, 16.00 przez 
osobe dorosla(po  

16 roku zycia)  

    Ze wzgledu na przepisy 

bezpieczenstwa dzieci oraz dorosci 

nie moga spacerowac po parking. 

Dziekujemy. 

 

 


