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

1 luty 2019

Numer wiosenny - 4

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Styczen czesto wydaje sie dlugim i ponurym miesiacem, co jest kombinacja bluesow
Frekwencja
poswiatecznych i zimnych ciemnych nocy. Jednak my nie doswiadczylismy tego w Monksdown!
21-25/01/19
Szkoła wciaz jest jasnym, tetniacym zyciem miejscem do nauki, smiechu i miłosci do zycia. Luty
rozpoczal jaskrawo - z uwagi na dzien dystrofii miesniowej dzieci do szkoły w jasnych
Class %
kolorowych ubraniach. Dziekujemy wszystkim za przeslanie dotacji. Panstwa dzieci zawsze sa
2A
97.9
pelne energii i entuzjazmu. Dziekujemy, ze uczeszczaja do naszej szkoly. .
5S
97.3
Zaangazowanie rodzicow
6W
97.2
W tym tygodniu odbyla sie wiele spotkan, na ktorych nauczyciele dzielili sie z panstwem
3LC 97.0
informacjami na temat SATs, Phonics i Coniston. Dziekuje tym, ktorzy wzieli w nich udzial.
1B
96.0
Wciaz sa w sprzedazy cwiczenia przygotowujace do wyzej wymienionych testow panstwowych.
6F
96.0
Koszt cwiczen - £ 3,00 za sztukę lub £ 8,00 – za 4sztuki. Prosze umiescic pieniadze w kopercie z
1S
95.3
wyraznie oznaczonym imieniem i nazwiskiem dziecka i przekazac je nauczycielowi.
4J
95.0
Juz otrzymaliscie
raport
z
ankiety
dla
rodzicow.
Wyniki
byly
bardzo
pozytywne
i
pomogly
nam
i na zajęcia na czas.
2P
95.0
upewnic się, ze dzieci sa bezpieczne, szczesliwe i osiagaja swoj najlepszy potencjal.
2BY 94.5
Apele klasowe
LL
94.0
Kazda z klas bedzie brala udzial w apelu poruszajacym rozne wazne kwestie. Prosze zapoznac
5H
92.7
sie z dniami apelow, w ktorych bedzie bralo udzial wasze dziecko. Wszyscy sa mile widziani. Do
1U
92.7
tej pory poruszonymi aspektami byllo segregowanie smieci (5H) oraz różnice 5S. Gratulacje dla
4A
92.0
dzieci tych klas.
BB
91.0
Wiadomosci sportowe
3C
90.0
Grupa dzieci z klas 5 i 6 wziala udzial w meczach w dwo ognie. Wszyscy uczniowie wlozyli duzo
FF
87.3
wysilku w gre oraz wykazali sie duchem sportowym.
Podroz do Tokyo
wyniosla 94.2
To juz ostatni tydzien aby zarejestrowac sie na tej stronie.
Jesli bierzecie udzial w zajeciach sportowych poza szkola wejdzie na strone:
%
https://www.getset.co.uk/travel-tokyo
Gwiazdy Tygodnia





Znajdz nasza szkole
 Wpisz nasz kod pocztowy L11 1HH, kliknij Monksdown Primary School
 Wybierz swoja klase
 Kliknij na wykonane sportowe cwiczenie i odpowiedz na pytania

Spacerem do szkoly
Prosze o kontynuacje wspierania waszego dziecka w chodzeniu do szkoly piechota.
Dzieci otrzymaja odznaki WOW – a panstwo poprawiacie swoja kondycje zmniejszajac
zatloczenie wokol szkoly powodowane przez samochody.
Przypomnienie pogodowe
Poniewaz w tym tygodniu bylo wciaz bardzo zimno, przypominamy o procedurach
szkolnych, ktore beda mialy miejsce w przypadku zamkniecia szkoly z powodu
opadow sniegu lub ekstremalnych warunkow pogodowych. Zawsze jednak,
jesli bedzie to mozliwe, bedziemy
robic wszystko, co w naszej mocy, aby szkola była otwarta.Bedziemy
informowac rodzicow i opiekunow przez:
 Wysylanie wiadomosci za posrednictwem naszej aplikacji – parrent app
 Publikowanie ogloszenia na naszej szkolnej stronie internetowej
 Powiadomienie lokalnej stacji radiowej, ktora oglosi dana informacje
Mam nadzieje, ze te informacje sa pomocne.

Zycze wszystkim milego weekend
Mrs Gough
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Jakub Ulita
Amine Mokrani
Sophia Li
Mason Song
Ben Zhen
Alfie Thompson
Elle-Mai Smith
Georgie Creighton
Thomas Kilcourse
Oscar Susinski
Daniel Rice
Billy Jones
Leighton Wheeler
Alice Youds
Charlie Kaspar
Maggie Williams
Ruby Bretherton
Laura Taylor
Iyad Tarabiea
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Ben
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Lau

Daty do kalendarza
Poniedzialek 4 / 02/19
Wtorek 5 / 02/19
Wtorek 5 /02/19
Czwartek 7 /02/19
Piatek 8 /02/19
Poniedzialek 11 /02/19
Poniedzialek 11 /02/19
Wtorek 12 /02/19
Wtorek 12 /02/19
Sroda 13 /02/19
Czwartek 14 /02/19
Piatek 15 /02/19
Piatek 15 /02/19
18 oraz 22 / 02/19
Poniedzialek 25 /02/19
Wtorek 26 /02/19
Sroda 1 /03 /19
Wtorek 5 /03/19
Czwartek 7 /02/19
Piatek 8 /03/19
Sroda 20 /03 /19
Sroda 20 /03/19
Piatek 29 /02/19
Piatek 29 /03/19
Poniedzialek 1 /04/19
Wtorek 2 /04/19
Czwartek 4/ 04/19
Piatek 5 /04/19

klasy 5/6 pilka nozna dla dziewczat
Bully Busters workshops
RG spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm
RVH spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm
RH spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm
Pieczenie chleba w szkole
Badania dzieci z klas zerowych
Badania dzieci z klas zerowych
Pieczenie chleba w szkole
Badania dzieci z klas zerowych
Badania dzieci z klas zerowych
Concert muzyczny
Zakonczenie zajec przed feriami 2pm
Ferie
Powrot do szkoly po feriach 8:55am
Biego przelajowe w Sefton Park
4J – apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am
Biegi przlajowe w Wavertree
Dzien ksiazki- wizyta pisarza – Jason’a Beresford’a
4A apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am
Zebranie Rady Szkoly 9:30am
Rodzinne popoludnie 8:30-4:00pm
Wycieczka klas zerowych do Chirk Castle
3C apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am
Farma a kolach w szkole
Farma a kolach w szkole
Pop Project “Dosiegnij gwiazd”
3LC apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am

Klub
sniadaniowy
Zaczyna sie o 8:10am
Dzrwi beda zamkniete o
8:40am
Po tym czasie dzieci nie zostana
wpuszczone i muszą czekac na
placu szkolnym z rodzicami.
Dzieki temu personel
odpowiedzialny za klub moze
wypełnic swoje a dzieci
uczeszcajace moga udac sie do
klas punktualnie.

