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

10 maja 2019

Numer semestru letniego - 3

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Myslcie o naszych uczniach z klas 2 oraz 6 podczas testow panstwowych SATs. Pragne
podzielic sie z wami wierszem.
SATs don't measure sports, (SATs nie sa miernikiem umiejetnosci sportowych)
SATs don't measure art, ( SATs nie sa miernikiem umiejetnosci plastycznych)
SATs don't measure music,( SATs nie sa miernikiem umiejetnosci muzycznych)
Or the kindness in your heart. ( czy tez pomiarem ciepla waszych serc)
SATs don't see your beauty, ( SATs nie dostrzegaja waszej urody)
SATs don't know your worth, ( oraz nie znaja waszej wartosci)
SATs don't see the reasons ( SATs nie widza przyczyny)
You were put upon this earth. ( waszej egzystencji)
SATs don't see your magic, ( SATs nie widza waszej magii)
How you make others smile,( dzieki ktorej dajecie radosc innym)
SATs don't time how quickly,( SATs nie mierza czasu)
You can run a mile. ( w ktorym przbiegniecie mile)
SATs don't hear your laughter,( SATs nie slysza waszego smiechu)
or see you've come this far,( I nie widza waszego pelnego potencjalu)
SATs are just a tiny glimpse ( SATs mierza tylko mala czastke)
of who you really are. (waszych umiejetnosci)
So sitting at your table, ( Zatem siedziac przy stole)
with a pencil and your test, ( z olowkiem i testem w dloni)
Remember SATs aren't who you are,( pamietajcie , ze SATs nie mierza waszej wartosci)
Remember you're the best! ( ale wy jestescie najlepsi)
Year 6 Breakfast
Wszystkie dzieci z klas 6 sa zaproszone na nasze zdrowe sniadania w czasie testow panstwowych
SATs.Poniedzialek 13 – czwartek 16 Maj ;10am, sala gimnastyczna klas 0-2 Prosze uzyc wejscia przy
Frinstead Road a potem wejscia przy placu zabaw KS1.
Stroje na WF
Z uwagi na fakt zblizajacego sie koncowego semestru letniego, wiele lekcji bedzie
NAM Anastasia Susinska
mialo miejsce na dworze. Prosze upewnic sie, ze wasze dziecko ma odpowiednie
NPM Michael McNally
tenisowki. Stroje na WF musza znajdowac sie w szkole. Moga byc zabierane do domu
BB Adam Deary
na ferie srodroczne w celu wyprania. Jesli wasze dziecko wyroslo ze stroje na WF i
LL Lennon Hancock
nie jest mozliwe aby zakupic nowy w tym roku – koszulki i krotkie spodenki sa
FF Bobby Chadwick
dopuszczalne. Nie mozna jednak przynosic strojow pilkarskich.
1U Chloe Kilcourse
Mundurek szkolny
1S Nelly Wu
Prosze pamietac ze wszystkie dzieci musza miec w szkole szkolne buty1B Ethan Ward
Nie moga miec obuwia sportowego czy sandalow.
2BY Amelia Leonard
2P Paulina Golda
Wiadomosci sportowe
2A Lily-Jo Hall
To byl fantastyczny tydzien dla druzyny czerwonych z Liverpool jak rowniez ich
3C Harley Cummings
fanow. Fantastyczna gra pozwolila im pokonac Barcelone na stadionie w Anfiled
3LC Julia Gondek
we wtorek.
4A Wade Douglas
Dni, w ktorych szkola bedzie zamknieta
4J Dylan Huynh
Szkola bedzie zamknieta w
5H Maggie Williams
czwartek, 23rd Maja z uwagi na pelnienie roli stacji wyborczej. Zostanie normalnie
5S Kenzie Stinchcomb
otwarta 24 maja o 8:55am. W piatek, 28 maja szkola bedzie zamknieta z uwagi na
6F Phoebe Rooney
ferie srodroczne.. Bedzie rowniez zamknieta w piatek, 28 czerwca z uwagi na
6W Elliot O’Brien
szkolenie dla nauczycieli.

Gwiazdy Tygodnia

Mrs Gough
FF

Dates for your diary
Poniedzialek 13/5/19
Poniedzialek/ 20 – piatek 24
/5/10
Wtorek/ 21/5/19
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
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
Poniedzialek/22/7/19
Wtorek/24/7/19
Sroda/ 24/7/19
Sroda / 24/7/19

SATs – testy panstwowe klasy 6
Tydzien wycieczek dla klas 6
Ortografia – spotkanie dla rodzicow KS1 – 9.30-10.30
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
Wycieczka klas 5 oraz 6 do wesolego miasteczka w Blackpool
Wycieczka klas 1 oraz 2 do Knowsley Safari Park
Apel pozegnalny klas 6
Szkola konczy zajecia – wakacje letnie – 2pm

Sesje doradcze - Specialne Potrzeby oraz
niepelnosprawnosc
Zespol Liverpool ASD poprowadzi doradzcze sesje dla wszystkich zainteresowanych.
Sa one przeznaczone dla rodzin, ktorym zalezy na indiwidualnej, prywatnej pomocy
dla ich dzieci. Osoby wspierajace takie rodziny moga im towarzyszyc. Dzieci nie
musza miec diagnozy ASD
Oto kalendarz sesji:





13th Maj, 9:30-12:00pm, Tuebrook Children’s Centre, Lowerbreck Road, L6 4BX
20th Maj, 9:30-12:00pm, Fountains Children’s Centre, Fountains Road, L4 1QH
3rd czerwiec, 9:30-12:00pm, Fazakerley Children’s Centre, Barlows Lane, L9 9EH
17th czerwiec, 9:30-12:00pm, West Derby Chidlren’s Centre, Blackmoor Primary
School, Leyfield Road, L12 9EY
 8th lipiec, 9:00-12:00pm, Clubmoor Children’s Centre, Utting Avenue East, L11 1DQ
 22nd lipiec, 9:00-12:00pm, Livpac, 5 Shelmore Drive, Dingle, L8 4YL

