
 

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

1 marca 2019                                                       Numer semestru wiosennego - 7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gwiazdy Tygodnia 
        BB Callum Douglas                                                           

LL  Mason Irving                                                         
FF Finch McGimpsey                                             
1S Maxi Madine                                                        
1B Annabelle Lockley  

       1U  Xiao Qian Kuang                                          
2BY Daisy Lloyd                                                  
2P Harry Smith                                                      
2A Maja Chrostek                                                    
3C  Harriet-Lily Davies                                        
3LC Reece He                                             
4A Xander Smith                                          
4J  Kavya Shah                                                 
5H Stevie Owens                                                        
5S Connie Brearley                                                
6F Oliver Cullen                                             
6W Tiana Vito  

 

FF 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  

Mamy nadzieje, ze mieliscie przyjemne ferie, pelne tym razem slonecznej pogody.  

Motywujemy dzieci w Monksdown aby byly 

Pelne Szacunku, Zaradne, Odporne na Niepowodzenia i Odpowiedzialne. 

W srode, w tym tygodniu, kilkoro przedstawicieli naszego grona zostalo uhonorowanych 
mozliwoscia wziecia udzialu w uroczystosci wreczenia nagrod LJMU za odpowiedzialna , 

obywatelska postawe dwum naszym uczniom. Uroczystosc odbyla sie w St Georrge’s Hall. 
Wszyscy bylismy pelni wzruszeia kiedy dwoch naszych chlopcow -  Adam oraz Billy 

Shepherd otrzymywali owa nagrode. Bylismy z nich dumni.  . 

 
Swiatowy Dzien Ksiazki  

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. 

Jest to ogolnoswiatowe wydarzenie, w ktorym dzieci i dorosli w kazdym 

wieku biora udzial, by docenićc czytanie ksiazek. Mamy nadzieje 

wesprzecie ten dzień.  

Z gory dziekuje. 

 

Przybudowka  

Przybudowka dla klas 3-6 powinna byc skonczona w piatek, 
22 marca 2019. Podczas wizyt – stwierdzilam ze wyglada 

bardzo dobrze – co nalezy sie naszym dzieciom. 

Mary The Musical 

Jestem supercalifragilisticexpialidociously dumna 

zapowiadajac rozpoczecie prob na “Mary the 

Musical”. Pierwsza odbedzie sie w poniedzialek, 4th  

3-4pm. Jesli wasze dziecko jest jednym z glownych  

bohaterow – bedzie indiwidualnie wezwane.  

Dziekuje za wspolprace.  

 

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


 

 

Daty do kalendarza  
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 na kolach w szkole   

Wtorek 2 /04/19  Farma na kolach w szkole   

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

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

Czwartek 2/05/19 Stacja wyborcza – szkola jest zamknieta 

Poniedzialek 13/ 05.19 Maj Egzaminy panstwowe SATs dla klas6 
 

Wtorek 9 / 07/19  Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm  

Sroda 10/07/19  Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm 

Thursday 11th July  Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przekaz torbe ubran i pomoz pokonac raka krwi 
Kazda torba moze osiagnac wartosc £ 25 z Gift Aid podczas sprzedazy na Leukemia & Myeloma 

Research UK. Uprzejmie prosimy o przekazanie: 

 Dobrej jakosci, sucha i czysta odzież 

 Torebki i akcesoria 

 Nowe, sprawne  zabawki 

 Sparowane, czyste i nieuszkodzone buty 

 Bizuterie 

 Kosmetyki 

 Ksiazki, plyty CD, DVD, gry 

 Telefony, tablety, odtwarzacze 

Punkt zbiorki – sekretariat szkolny 

Dziękuję za pomoc. 

 

Mundurek Szkolny  
Zalecamy, aby nie kupowac drogich kurtek z etykietka projektanta -  do szkoły. Czasami 

przedmioty się gubia co staje sie stresujace dla wszystkich zaangazowanych. Przypominam, 

ze nie ponosimy odpowiedzialnosci za zagubione rzeczy. 

Wszystkie elementy ubrania powinny byc wyraznie oznaczone nazwiskiem twojego dziecka. 

Niedawno dziecku zaginal granatowy plaszcz zaprojektowany przez  Teda Bakera ( na wiek 

6/7 lat). Cala rodzina jest z tego powodu zasmucona. Byl to prezent od babci na swieta. Jesli 

twoje dziecko przypadkowo zabrało plaszcz do domu, prosimy o jego zwrot w sekretariacie 

szkolnym.  Dziekujemy. 

 


