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

21 czerwiec 2019

Numer: letni 7

Uczniowie z klas 4 MUSZA byc przyprowadzane do szkoly przez osobe
dorosla, ktora poczeka z nimi do chwili otwarcia drzwi. Dzieci NIE
MOGA przebywac na szkolnym boisku bez opieki.
Jesli chcecie odebrac dzieci wczesniej, musimy byc o tym
poinformowani wczesniej.

We wrzesniu 2018 dzieciom z klas 2 przechodzacych do klas 3 nie beda
automatycznie przyznane bezplatne obiady - Free School Meals (FSM).
Aby zarejestrowac sie na bezplatne obiady prosze wejsc na strone:
http://liverpool.gov.uk/schools-and-learning/grants-and-funding/free-schoolmeals/
Dzieciom z klas 3-6 rowniez nie zostana automatycznie przyznane bezplatne obiady.
Jesli uwazacie, ze dzieciom naleza sie bezplatne obiady – prosze wypelnic formularz.
Prosze pamietac, ze szkola otrzymuje liste dzieci, ktorym przyznane zostaja bezplatne
obiady.
Prosimy rodzicow dzieci z klas zerowych, 1 i 2 aby sie zarejestrowali. Szkola dostanie
wowczas dodatkowe fundusze.

Staramy sie ograniczyc
zuzycie papieru.
Zatem od lipca 2019, nasz szkolny biuletymn
bedzie dostepny tylko elektronicznie. Jesli
zyczycie sobie kopie paierowa – prosze poprosic
o nia nauczyciela. Niewielka ilosc bedzie
drukowana.

Gwiazdy Tygodnia
NAM Yuvraj Johal
NPM Amine Mokrani
BB Millie Rose Usher
LL Armin Timareh
FF Neve Griffin
1U Alexandru Ruse
1S Jonah Lake
1B Shay Ball
2BY Ollie Stubbins
2A The Whole Class
3C Summer Mills
3LC Lydia Jones
4A Mathew Turner
4J Mikey Baker
5H Leah Patterson
5S Daisy Charles
6W Roise Veidman
6F Elliot O’Brien

““Mary the Musical”
Bilety sprzedaja sie bardzo szybko, prosze zakupic je jak
najszybciej

Dorosli £4 dzieci £2 (tylko dla dzieci powyzej 5 lat)
Bilety dla dzieci limitowane - 2 na rodzice dzieci z choru
4 na rodzine dzieci wystepujacych jako pierwszoplanowe
postacie.
Wiecej biletow bedzie dostepnych od 1 lipca, 2019.

FF

Daty do kalendarza
Czwartek /27/6/19
Sroda/ 26/6/19
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

Zawody szachowe - St George’s Hall
Dziewczeta z klas 5 – beda caly dzien w szkole Bosco
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

Rodzice I opiekunowie uczniow z klasy 5H sa zaproszeni na uroczyste zakonczenie Peace
Project, nad ktprym dzieci pracowaly.
Miejsce: The Tim Parry and Johnathan Ball Peace Foundation, The Peace Centre Centre
Great Sankey, Warrington, WA5 1HQ
Data: Piatek, 5th lipca 2019 o 12pm

Jesli wasze dziecko bierze udzial w naszym tegorocznym przedstawieniu prosze
zaopatrzyc je w:
 klasy 3- Szkolna spodniczka/spodnie i szkolne buty
 klasy 4- granatowe spodenki I tenisowki
 klasy 5- czarne legginsy (dziewczeta)- szkolne spodnie (chlopcy)
 klasy 6- czarne legginsy (dziewczeta)- szkolne spodnie (chlopcy)

Przypomnienie
Szkola bedzie zamknieta w piatek 28 czerwca 2019 ze wzgledu na
szkolenie nauczycieli. Szkola bedzie otwartaw poniedzialek 1 lipca o
8.55am.

(

