Wiadomosci z Monksdown
4 Pazdziernik 2019

Numer jesienny:5

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie,
Jesien sie juz znacznie zadomowila a lato stalo sie odleglym
wspomnieniem. Dzieci zaadoptowaly sie juz bardzo dobrze w swoich
nowych klasach I sprawiaja, ze kazdego dnia jestesmy z nich dumni.
Wspolpraca z rodzicami
W tym tygodni powitalismy rodzicow klas zerowych, ktorzy wzieli udzial w
spotkaniu na temat nauki czytania. Wkrotce beda mialy miejsce
wywiadowki, ktore stworza mozliwosc aby porozmawiac z nauczycielem I
asystentem na temat postepow w nauce waszego dziecka.
Komunikowanie sie
Prosze wchodzic na nasza strone internetowa monksdownsprimary.co.uk
w celu zapoznawania sie z informacjami o wydarzeniach w szjole ,
programem nauczania czy obejrzeniem nowych zdjec.
Jako rodzice macie wiele pytan I niepokojow. Prosze pamietac, ze
wszystkich wysluchamy. Pragne tylko przypomniec do kogo zwracac sie w
roznych sytuacjach. s
 Wychowawca klasy – wiekszosc spraw
 Mrs Bernia- Pastoral Care
 Mrs Daley- Frekwencja
 Miss Makin- SEND lub Safeguarding
 Mrs Stewart- Zastepca dyrektora szkoly
Festiwal zniw
 Mrs Price- Dyrektor
Gwiazdy Tygodnia
Nasza szkolna celebracja bedzie miala miejsce w czwartek,
NAM The Whole Class
17 pazdziernika. W tym roku wspomagamy nasz lokalny
NPM The Whole Class
foodbank znajdujacy sie w St Christopher’s Church,
R.1 Layla Hardman
Lorenzo Drive. Bardzo prosimy o nastepujace dotacje:
R.2 Max Newton
 Warzywa w puszce- pomidory, marchew, groszek,
kukurydza
 Fasolka
 Spaghetti
 Budyn w proszku
 dzem
 makaron
 kawa I soki owocowe
 ziemniaki w proszku
 Zupy w proszku lub puszkach

R.3 Mason Berry
1.1 Daniel Rixon
1.2 Havanna Rosso
1.3 Riley Nicholls
2.1 Luke Carter
2.2 Charlie McCreadie
2.3 Hollie Miller
3.1 Megan Shearon
3.2 Christina Chen
3.3 Karolina Sproge
4.1 Victoria Macosso
4.2 Harley Grimes
5.1 Alan Zhang
5.2 Maye Gueye
6.1 Stevie Owens
6.2 Daisy Charles
FF

Dates for your diary
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
Sroda 16 pazdziernika

Klasy 3-6 – apel LFC
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
poniedzialek 21 pazdziernika
Wtorek 22 pazdziernika
sroda 23 pazdziernika

Festival zniw
Biegi przelajowe w Clarkes Gardens
Rodzice klas 0 – zebranie odnosnie matematyki w
godzinach 9.00 oraz 18.00
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
Poniedzialek 4 listopada
Sroda 6 ;istopada
Czwartek, 7 listopada
Piatek 8 listopada
poniedzialek11 listopada
piatek15 listopada

Ferie srodroczne
R1 ( pszczolki) zimowy spacer do Croxteth Park
R2 ( rybki) – zimowy spacer do Croxteth Park
Szczepionki przeciw grypie- cala szkola
R3 (Biedronki) - zimowy spacer do Croxteth Park
Anti-Bullying Week
Klasy zerowe – wycieczka do Imagine That

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.

Rodzice klas 6
Listy dotyczace klas 6 zostaly
wreczone w tym tygodniu. Musicie
wypelnic aplikacje do
czwartku 31st pazdziernika 2019.

Czytanie dla
przyjemnosci
Nasza szkolna biblioteka jest
otwarta od poniedzialku do
czwartku 3:10-3:30pm
Prosze zaczac ja odwiedzac i
wypozyczac ksiazki.

Odbieranie dzieci z klubow
Dzieci musza byc odbierane z
klubow o godz, 16.00 przez
osobe dorosla(po 16 roku zycia)

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.

Ze wzgledu na przepisy
bezpieczenstwa dzieci oraz dorosci
nie moga spacerowac po parking.
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. Inne stroje sportowe nie sa dozwolone. Jesli wasze dziecko z jakiejs
przyczyny nie ma stroju na WF – prosze przedyskutowac to z wychowawca
klasy.

