
 

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

‘@MonksdownSchool’ 

8 luego 2019                                                        Numer wiosenny -  5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody 
Jako szkola, nagradzamy nasze dzieci na wiele sposobow. Uzywamy klasowego systemu 

Dojo, ktory jest interaktywnym programem monitorujacym zachowanie. Punkty Dojo sa 

przyznawane naszym dzieciom  w celu promowania pozytywnego zachowania oraz 

podejscia do nauki. 

Nasz dokument dotyczacy zachowania oraz bardziej szczegolowe wyjasnienie, w jaki 

sposob sa przyznawane punkty, można znalezc na szkolnej stronie internetowej – w dziale 

dotyczacym zasad  zachowania., mozna tez poprosic dziecko o wyjasnienie, jak to dziala. 

W przyszlym tygodniu dzieci, ktore zdobyły 250 punktów dojo, będą miały mozliwosc 

skorzystania z ich "kuponu". Ustalenia sa następujace: 

 Poniedziałek 11 - film DVD KS1 i KS2 

 Wtorek 12 - KS1 i KS2 McDonalds Meal 

 Piątek 15- dzien bezmundurkowy 

Po feriach wszystkie punkty zostana zniesione, a dzieci beda miały mozliwosc do ich 

ponownego zgromadzenia. 

 

                           

 

Star of the Week 
NAM   Jayden Chen             
NPM Isabella Jones                         
BB Sadie Murphy                 
LL Thomas Murphy                 
FF  Kaiden Stead 
1S          Isabelle Eccleson                             
2BY       Ollie-Jay Stubbins     
2P         William Lancaster         
3C         Iyla Chandler          
3LC       Noah Barron 
4A        Mathew Green           
4J          Michael Baker                              
5H        Taylor Ellis                                
5S         Brandon Hesketh               
6F         Leah Lockley                                 
6W       Tommy Bolger 
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Wiadomosc z naszej 

dzielnicy  
W przyszlym tygodniu, niektorzy członkowie 

Gardening Club beda sadzic drzewa w Norris 

Green Park. Ten projekt jest prowadzony 

przez  kolo przyjacioł parku, ktore wykonuje 

fantastyczna robote, aby polepszyc jego 

obszar, zmaksymalizowac ten piękny 

publiczny zielony plac, aby wszyscy mogli 

sie nim cieszyc. 

Wspieranie ich jest przywilejem. 

 

Wizyty  
Jesli musicie zabrac 

dziecko wczesniej ze 

szkoły na wizyte u 

lekarza, prosze 

przyniesc 

zaswiadczenie o tym 

do sekretariatu  

szkoły. Dziekujemy. 

 

Zegarki typu ‘smart watch’ nie powinny byc przynoszone do 

szkoly. Jesli chceie, aby wasze dziecko nosilo jedno z tych 

gadzetow ze wzgledow bezpieczenstwa - na przykład chodzenie 

do szkoły iz powrotem. (Tylko klasy 6), wtedy dzieci beda 

musialy oddac go nauczycielowi klasy, w celu schowania na 

czas zajec lekcyjnych - zgodnie z naszymi zasadami 

dotyczącymi telefonow komorkowych. 

  

  Wazna informacja 
   Tydzien SATs dla klas  6 

Poniedzialek 13th- Piatek 
17 Maja  

  

   Zabawki w szkole  
    Dzieci nie moga przynosic do 

szkoly zabawek, kart ani lalek, chyba 

ze zostały o to poproszone przez 

personel szkoly, poniewaz koliduje to z 

aspektem pracy w klasie. 

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


 

 

 

Daty do kalendarza  
Poniedzialek  4 / 02/19 klasy 5/6 pilka nozna dla dziewczat 

Wtorek  5 / 02/19 Bully Busters workshops  

Wtorek 5 /02/19 RG spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm 

Czwartek 7 /02/19  RVH spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm 

Piatek  8 /02/19 RH spacer zimowy- Croxteth Park 9:30-2:00pm 

Poniedzialek  11 /02/19 Pieczenie chleba w szkole  

Poniedzialek  11 /02/19 Badania dzieci z klas zerowych 

Wtorek  12 /02/19 Badania dzieci z klas zerowych 

Wtorek 12 /02/19 Pieczenie chleba w szkole 

Sroda 13 /02/19 Badania dzieci z klas zerowych 

Czwartek 14 /02/19 Badania dzieci z klas zerowych 

Piatek 15 /02/19 Concert muzyczny 

Piatek 15 /02/19  Zakonczenie zajec przed feriami  2pm  

 18 oraz  22 / 02/19 Ferie 

Poniedzialek 25 /02/19  Powrot do szkoly po feriach 8:55am 

Wtorek 26 /02/19 Biego przelajowe w Sefton Park  

Sroda 1 /03 /19 4J – apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am 

Wtorek 5 /03/19 Biegi przlajowe w  Wavertree  

Czwartek 7 /02/19 Dzien ksiazki- wizyta pisarza – Jason’a Beresford’a  

Piatek 8 /03/19 4A apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am  

Sroda 20 /03 /19 Zebranie Rady Szkoly 9:30am  

Sroda 20 /03/19 Rodzinne popoludnie 8:30-4:00pm  

Piatek 29 /02/19 Wycieczka klas zerowych do Chirk Castle  

Piatek 29 /03/19 3C apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am 

Poniedzialek 1 /04/19 Farma a kolach w szkole   

Wtorek 2 /04/19  Farma a kolach w szkole   

Czwartek 4/ 04/19 Pop Project “Dosiegnij gwiazd”  

Piatek 5 /04/19 3LC apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am  

Poniedzialek 13/ 05.19 Maj Egzaminy panstwowe SATs dla klas6 
 

 

 

 

 

 

 

     Prosimy nie dawac dzieciom do szkoly sokow z wyjatkiem tych na 

lunch. Zapewniamy dzieciom butelki z woda  i zachęcamy je do 

utrzymywania nawodnienia organizmu przez caly dzien. 

 

     Muscular Dystrophy  

Ogromne podziekowania za 
wspomozenie tej akcji. 

Zebralismy £175. 

Przypomnienie  
W piatek, 15 lutego lekcje koncza sie o 2pm  

   

Przypomnienie 
W czwrtek, 7 marca, z uwagi na obchodzenie Dnia 

Ksiazki, prosimy aby dzieci przyszly do szkoly w 
kostiumach:   

EYFS -KS1 – przebrani w zaby lub na zielono 
KS2- w kostiumach super bohaterow. 

 


