
 Wiadomosci z Monksdown 
Check out our website at www.monksdownprimary.co.uk Follow us on Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

27 czerwca 2019                                                           Numer letni: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Gwiazdy Tygodnia 

        NAM Lexi-Jeruis                                      
NPM Ruby Wheeler                                                          
BB Polly Costain                                                         
LL Patrick Wheatley                                                    
FF Daniel Johnston                                            
1U Adrian Sliwa                                                         
1S Charlie Kelly                                                 
1B Courtney McCardle                                            
2BY Jamie Chadwick       
2P Ruby Gavin                                                        
2A Demi Bakare                                                  
3C  Anis Mokrani                                            
3LC Ruby Wheeler                                         
4A Amelia Dunn                                               
4J Jerzy Pyszczak                                               
5H Daniel McCulley                                                  
5S Ethan Robinson               
6W  Rhys Wilcox                        
6F Mamadou Gueye                                        

FF 

 

“Mary the Musical”  
 Extra tickets for the three performances are now available. Please send orders 

and money into school in a marked envelope.  

Adults £4    Children £2 (Over 5s) 

Please pre-order your DVD as soon as possible.  

 

Stroje 
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) 

Wszystkie dzieci powinny mieć szkolne tenisówki.  

Plan dnia w czasie przedstawień: 

 Główne postacuie powinny być w szkole o 6:15pm.  

 Wszystkie inne dzieci o 6:30pm.  

 Dziewczynki maga miec: skromny makijaz w celu podkreslenia twarzy w 
silnych swiatłach.   

 Napoje dla dzieci sa przewidziane.   

 Przedstawienia zakoncza sie o 9:15pm.  

 Dzieci zostana przyprowadzone do podanych wkrotce punktow odbioru.  

 Dzieci moga przyjsc do szkoly na godzine  10am nastepnego ranka po 
przedstawieniach. Szkolny klub sniadaniowy bedzie otwatry jak zwykle o 
8:10am. 8:50am jest dla wszystkich, ktorzy nie moga zostac dluzej w domu.  

Dzieci włożyly ogromny wysilek w przygotowania do wystepu i z niecierpliwoscia 
czekamy na ich wystep.  

Dziekujemy za wasza wspolprace. 

Pozdrawiam 

Mrs Stewart 

Staramy sie ograniczyc zuzycie papieru.                                                                                                            

Zatem od lipca 2019, nasz szkolny biuletyn bedzie 

dostepny tylko elektronicznie. Jesli zyczycie sobie 

kopie paierowa – prosze poprosic o nia 

nauczyciela. Niewielka ilosc bedzie drukowana.  

 

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


 

Daty do kalendarza  
Poniedzialek /1/7/19 Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do kolejnych klas 

Sroda /3/7/19 Uczniowie klas 6 – dzien w szkolach srednich 

Piatek/5/7/19 2P - apel 9.30 

Piatek/5/7/19 Dzieci z klasy 5H ystapia w Worrington 

Wtorek /9/7/19 Swiadectwa szkolne 

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

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

Sroda /10/7/19 Zebranie rodzicow dla nowych uczniow klas zerowych 

Czwartek/11/7/19 Przedstawienie muzyczne- Mary the Musical 7pm 

Poniedzialek/ 15/7/19 Poznanie nowych nauczycieli przez uczniow przechodzacych do kolejnych klas 

Wtorek/16/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch 

Wtorek/16/7/19 Zebranie rodzicow – nie trzeba sie umawiac. 

Sroda/17/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch 

Czwartek/18/7/19 Wycieczka klas zerowych do Crosby Beach 

Czwartek/18/7/10 Dzien sportu dla klas 3-6 

Piatek /19/7/19 Rodzice i dzieci rozpoczynajace klasy zerowe sa zaproszone na lunch           ( 

biedronki) 

Piatek/19/7/19 Wycieczka klas 3 oraz 4 do Gulliver’s World 

Piatek/19/7/19 Dzien sportu dla klas zerowych, 1 i 2 

Poniedzialek/22/7/19 Wycieczka klas 5 oraz 6 do wesolego miasteczka w Blackpool 

Wtorek/23/7/19 Wycieczka klas 1 oraz 2 do Knowsley Safari Park 

Sroda/ 24/7/19 Apel pozegnalny klas 6 

Sroda / 24/7/19 Szkola konczy zajecia – wakacje letnie – 2pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzikie Koty 

 Pilka nozna  dla dziewczynek  

Baw sie dobrze, poznaj przyjaciol, zagraj w pilke.  

Miejsce: St John Bosco College L11 9DQ (Sports hall and 3G) 

Data I godzina: kazda sroda (term time only) 5pm-6pm  

Jak zarezerwowac: Email: wildcats@lssp.co.uk  Mobile:07821562419 Twitter: @Liverpool_SSP 

 

Spotkanie z rodzicami 

Wtorek 16 lipca  1:30-3:00pm 

Wszyscy rodzice i opiekunowie sa mile 

widziani w klasach aby zobzaczyc prace 

dzieci w tym roku ajademickim. Dzieci 

moga opuscic szkole z rodzicami. 

 

Junior Park 

Bieg 

rodzinny/bieg/spacer 

Wavertree Mystery Park  

W kazda niedziele o 9am 

Free 

 

 

Kluby After School kończą się w czwartek, 4 lipca 2019 roku 

mailto:wildcats@lssp.co.uk

