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

15 marca 2019
Drodzy Rodzice/ Opiekunowie,

Numer semestru jesiennego - 9

Mundurek Szkolny
Pragne jeszcze raz przypomniec, ze wasze dziecko powinno przychodzic do
szkoly w czarnych szkolnych butach. Sportowe buty nie sa w szkole do
dozwolone. Podobnie nie sa dozwolone kolczyki ( z wyjatkiem wkretek) oraz
lakier do paznokci. Dziekujemy.

Kiermasz ksiazki - Bedzie mnial miejsce w przyszlym tygodniu do
poniedzialku 25 marca. Ksiazki beda dostepne do zakupu przez rodzicow I
opiekunow po szkole; przez uczniow w czasie szkoly. Dziekujemy za wsparcie.

Dzien dla rodziny

We
Serdecznie powitamy wszystkich, ktorzy maja bilety na nasze rodzinne
spotkanie. Odbedzie sie ono w srode, 20 marca 2019 o 3.15 at 3:15pm on
Wednesday 20th March, 2019. Prosze wchodzic do szkoly glownymi drzwiami.

Tydzien ryciklingu-18th-22nd marca2019
Podczas tego tygodnia zredukujemy ilosc plastikowych butelek
poprzez zamiane ich w cos uzytecznego. Prosze o przyniesienoe pustych
plastikowych butelek do szkoly. Wszystkie butelki bed uzyte przez nasz klub
ogrodowy.

Kogo wspomoc? – Starzec, chłopiec i osiol jechali do miasta. Chłopiec jechal na
osiolku, a starzec szedl. Kiedy szli dalej, mineli kilku ludzi, ktorzy zauwazyli, ze to
wstyd, ze stary idzie, a chłopiec jedzie. Mezczyzna i chłopiec sadzili, ze krytycy
mieli racje, więc zmienili pozycje. Potem mineli kilku ludzi, ktorzy powiedzieli:
„Jaka szkoda, że ten mały chłopiec idzie”. Więc zdecydowali, że obaj pojda!
Wkrotce mineli kilku ludzi, ktorzy mysleli, ze sa głupi, zeby chodzic, kiedy mieli
przyzwoitego osła do jazdy. Wiec oboje jechali na osiolku. Teraz mineli kilka osob,
ktore zawstydzily ich, mowiąc, jak okropnie obciazyc biednego osla. Chłopiec i
mezczyzna doszli do wniosku, że prawdopodobnie maja racje, wiec postanowili
nosic osla. Kiedy przechodzili przez most, stracili przyczepnosc do zwierzęcia, a on
wpadl do rzeki i utoalł.

Jaki moral? Nie zawsze mozemy wszystkich zadowolic – Pozwolcie nam
robic to co jest potrzebne w danej sytuacji.
Milego weekendu.

Mrs Gough

IT tip of the week
Did you know:
You can visit http://www.net-aware.org.uk to find out
information about all the social networks your children may use
including but not limited to Fornite, Tiktok and Snapchat!
FF

Gwiazdy Tygodnia
NAM Angel McCaig
NPM Addisyn Webster

BB Peter Abunene
LL Nathaniel Adepoju
FF Riley Nicholls
1U Ella Humphreys
1B Luke Carter
2BY Kerys Cooper
2P Jason He
2A Karolina Sproge
3C Victoria Macosso
3LC Megan Veidman
4A Mateusz Gulewicz
4J Millie-Anne Grimes
5H Ella Blackwood
5S Kenzie Stinchcomb
6F Kyra Smith
6W Jeremiah Galvez

Daty do kalendarza
Sroda 20 /03 /19
Sroda 20 /03/19
Czwartek21/03/19
Czwartek/ 21/19
Paitek 22/03/19
Piatek 29 /02/19
Piatek 29 /03/19
Poniedzialek 1 /04/19
Wtorek 2 /04/19
Wtorek 2/4/19
Czwartek 4/ 04/19
Piatek 5 /04/19
Piatek/4/19
Piatek/ 4/18
Wtorek/4/19
Poniedzialek/ 29/4/19
Wtorek 30/4/19
Sroda 1/5/19
Czwartek 2/5/19
Piatek 3/5/19
Poniedzialek 13/5/19
Wtorek 9 / 07/19
Sroda 10/07/19
Thursday 11th July

Zebranie Rady Szkoly 9:30am
Rodzinne popoludnie 8:30-4:00pm
Swiatowy Dzien – Syndrom Down’a – dzieci moga ubrac skarbety
nie od pary.
Mecz pilki noznej w Broadgreen School
Netball w IM Marrsh. Druzyna z klas 5 oraz 6.
Wycieczka klas zerowych do Chirk Castle
3C apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am
Farma na kolach w szkole
Farma na kolach w szkole
Swiareczne Bingo
Pop Project “Dosiegnij gwiazd”
3LC apel , rodzice/opiekunowie mile widziani 9:30am
Zakonczenie zajec przed przerwa swiateczna
Dzien bezmundurkowy- EYFS and KS2 swiateczne warsztaty
Powrot do szkoly 8:55am
Stay and Play Day- klasy zerowe
Spacer wiosenny RG
Spacer wiosenny RVH
Szkola zamknieta – stacja wyborcza
Spacer wiosenny RH
SATs – testy panstwowe klasy 6
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm

Charity Event
Dziecko z klasy 4 wraz z rodzina I przyjaciolmi organizauja charaytatywne
spotkanie pelne atrakcji w celu zebrania dotachi na cancer research.
Sefton Arms, Carr Lane
7 kwietnia 2019, 12pm-4pm.
Stoly z roznosciami, dmuchane zamki, jedzenie loteria and more.
Wejscie bezplatne
Wszyscy mile widziani.

Prosimy o przyniesienie z powrotem strojow W-F,
pilkarskich, biegowych – jesli macie je w domu.
Please bring any back you may have at home.

W przyszla srode 20 marca, 2019 wszystkie
kluby po szkole sa odwolane z uwagi na
spotkanie rodzinne.

