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

3rd maja 2019

Numer letni = 2

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Mundurek szkolny

Przyjemnoscia bylo ogladanie dzieci w letnich mundurkach szkolnych. Przypominamy o
nim:






Bialo-czerwona sukienka w kratke (zadnych innych kolorow)
Granatowy sweterek/bluza ze szkolnym logo
Szare krotkie spodnie
Czerwone koszulki ze szkolnym logo
Czarne szkolne buty – obuwie sportowe i sandal sa niedozwolone

Stroje na WF
Z uwagi na fakt zblizajacego sie
koncowego semestru letniego, wiele lekcji bedzie mialo miejsce na dworze. Prosze upewnic sie,
ze wasze dziecko ma ma odpowiednie tenisowki.
SATs
Myslcie panstwo o naszych uczniach z klas 2 oraz 6, ktorzy wkrotce rozpoczna testy
panstwowe SATs. Staramy sie aby doswiadczenie to nalezalo do najbardziej lagodnych. .
Wasze dziecina kazdym kroku sa wspierane przez doswiadczonych nauczycieli.
Wiadomosci sportowe
Z duma pragne zawiadomic, ze nasza druzyna pilkarska wygrala z druzyna Mosspits Primary
6-2 w meczu 11’s Boy’s cup, Runda 2. Jeden z naszych pilkarzy, Paul Littlemore, gral w
Goodison Park- home of the mighty blues! – w czwartek wieczorem. Paul dostal nagrode jako
“man of the match”. Talen naszych dzieci, ich dobre zachowanie I maniery sa zauwazane
gdziekolwiek sie pojawia. Gratulujemy.

“Nie kazdy z nas dokonuje wielkich rzeczy ale mozemy dokonywac mniejszych – z
wielka miloscia.”
Zycze wszystkim przyjemnego weekendu
Warm regards
Mrs Gough

Sniadanie dla klas 6
Wszystkie dzieci z klas 6 sa zaproszone na nasze zdrowe sniadania w
czasie testow panstwowych SATs.
Poniedzialek 13 – czwartek 16 Maj
8:10am, sala gimnastyczna klas 0-2
Prosze uzyc wejscia przy Frinstead Road a potem wejscia przy placu
zabaw KS1
Prosimy o przynoszenie starych, zuzytych baterii w celu ich
zrecyklingownia.

Mary Poppins
Bilety w sprzedarzy po feriach
£4 adults, £2 children
(over 5s only)

Przypomnienie
– Szkola bedzie
zamknietaw
czwartek, 23 maja
ze wzgledu na
wybory do EU.

Gwiazdy Tygodnia
NAM Ivyleigh Lawless
NPM Mason O’Donnell

BB Joshua Oxton
LL Darcey Rose Haigh
FF Summer Conway
1U Thomas Tasker
1S Jenny Roberts
1B Gabriella Narkeviciute
2BY Libbyjo Deary
2P Maria Lopez
2A Haggai Peters
3C Harley Cummings
3LC Julia Gondek
4A Hollie Hancock
4J Marcello Sieminski
5H Blake Grannell
5S Rachel Williams
6F Alfie Whiteside
6W Paul Littlemore

Daty do kalendarza
Wtorek/4/19
Poniedzialek/ 29/4/19
Wtorek 30/4/19
Sroda 1/5/19
Czwartek 2/5/19
Piatek 3/5/19
Poniedzialek/ 6/5/19
Wtorek/ 7/5/19
Poniedzialek 13/5/19
Poniedzialek/ 20 – piatek 24
/5/10
Wtorek/ 21/5/19

Powrot do szkoly 8:55am
Stay and Play Day- klasy zerowe
Spacer wiosenny RG
Epstein Theatre Visit- klasy zerowe 9:00-1:00
Szkola zamknieta – stacja wyborcza
Spacer wiosenny RH
Bank holiday – szkola zamknieta
Spacer wiosenny RVH
SATs – testy panstwowe klasy 6
Tydzien wycieczek dla klas 6

Sroda 22/5/19
Czwartek 23 / 5/ 19
Piatek 24 / 5/19
Poniedzialek/3/6/19
Wtorek/4/6/19
Sroda 5 / 6/19
Poniedzialek/10/6/19
Piatek/14/6/19
Piatek/21/6/19
Czwartek /27/6/19
Piatek/28/6/19
Poniedzialek /1/7/19

Apel - NSPCC
Szkola jest zamknieta
Zakonczenie zajec przed feriami
Dzien szkoleniowy dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow
Dzien szkoleniowy dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow
Powrot do szkoly 8:55am
Test fonetyczny dla klas 1
2 A – apel 9.30
2BY – apel 9.30
Zawody szachowe - St George’s Hall
Szkolenie dla nauczycieli – szkola zamknieta dla uczniow
Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do kolejnych
klas
Uczniowie klas 6 – dzien w szkolach srednich
2P - apel 9.30
Swiadectwa szkolne
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm
Zebranie rodzicow dla nowych uczniow klas zerowych
Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm
Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do kolejnych
klas
Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch
Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch
Wycieczka klas zerowych do Crosby Beach
Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch
( biedronki)
Wycieczka klas 3 oraz 4 do Gulliver’s World
Szkola konczy zajecia – wakacje letnie – 2pm

Sroda /3/7/19
Piatek/5/7/19
Wtorek /9/7/19
Wtorek 9 / 07/19
Sroda 10/07/19
Sroda /10/7/19
Czwartek/11/7/19
Poniedzialek/ 15/7/19
Wtorek/16/7/19
Sroda/17/7/19
Wtorek/18/7/19
Piatek /19/7/19
Piatek/19/7/19
Sroda / 24/7/19

Ortografia – spotkanie dla rodzicow KS1 – 9.30-10.30

Poppy Quest Liverpool for the Royal British Legion
Odkrywczy spacer
z uzyciem
map oraz umyslu
21 lipca
2019
Zaproszenie na 10K spacer, w czasie ktorego odpowecie na pytania w celu odnalezienia skarbow miasta.
Zapraszamy przyjaciow, rodziny a nawet pieski !
rozpoczecie: Williamson Square, Liverpool, L11EL kost: £16 dorosli, do 18 roku zycia - bezplatnie, chcemy
abyscie zebrali £50.
Wiecej informacji na: britishlegion.org.uk/poppyquest

Or call: 0333 011 4500

IT Top Tip- zarzadzanie czasem waszego dziecka child’s
spedzanym na internecie
Rozporzadzenie czasem dziecka na internecie pozwala nam dowiedziec sie kiedy i jak dlugo jest ono the
online. Zabranianie korzystania z internetu kiedykolwiek dziecko chce –zmniejsza ryzyko wejscia na
negatywnie dzialajace tresci .

