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SAFEGUARDING NOTICE: Safeguarding is of the utmost importance to us. If you have any concerns that a child is being harmed or is at 
risk of harm, or if you receive a disclosure, you must inform a staff member immediately. 

 Wiadomosci z Monksdown 
        Gdzie dzieci sa priorytetem 

Numer: 21 
piatek  
14luty  

Vendredi  
14 Fevrier   

 

Daty do zapami-

etania 

Jesli macie jakies pytania odnosnie 

frekwencji waszego dziecka—

prosze zobaczyc sie z   

Mrs Daly (zajmujaca sie 

Piatek, 6 marca 

Job Junction– dla klas  6. 

Rodzice mile widziani 

Czwartek 5 marca Swia-

towy dzien ksiazki– 

ubierzcie kostium 

waszego super bohatera 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Ubierzcie sie na sportowo 

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Czwartek 31 marca   

koncert wiosenny 

Sroda 11 marca   

Spotkanie rodzinne 

3:15pm  

Poniedzialek, 2 marca  

KS1 SATS—spotkanie dla 

rodzicow/ opiekunow 

 Dzieci z klas 3 na lekcjach religioznawstwa ucza sie o symbo-

lach religijnych.  Ich nauka zostala zwiekszona w czasie wycieczki 

do  Anglican Cathedral oraz Princes Road Synagogue.  

Program nauczania ma znaczenie 

R,2 wziela 

udzial w dniu 

bezpiecznego 

internet. 

Dzieci obejrzaly swiat Hektora          

I uczyly sie jak bezpiecznie uzy-

wac komputerow I I-padow. 

Tematem w klasach1 w tym se-
mestrze jest wzrost roslin. 

Dzieci zbieraja doswiadczenia 
na dzialce aby odpowiadac na 
pytania zwiazane z wzrostem 

oslin I ich srodowiskiem. Zobacznie jak obserwuja rosliny, ktore 
zasadzily. 

Year 4 pupils have been                      

linking IT with their topic on 

Barcelona by adding sound to 

digital images.  

Klasa  4.1—

zainspirowana 

przez wielkiego 

moderniste I archi-

tekta                                      

zrobila piekne do-

my z gliny. 

Dzieci z klas 1 oraz 2 odwiedzili 

wielcy  Zulu Nation. Dzieci 

uczyly sie o kulturze afrykanskiej 

poprzez muzyke, taniec I drame.  



 

 

R1 Grace Clayton  
R2 Katie Evans 
R3 Jacob Firth  
1.1 Mason Song  
1.2 Victor Chelkowski  
1.3 Amrit Johal  
2.1 Bobby Baker  
2.3 Max Madine  
3.1 Madison Keogh 
3.2 Jack Axworthy  
3.3 Maja Chrostek  
4.1 Lacey Jennings  
4.2 Leon Worthington  
5.1 Marcello Sieminski  
5.2 Daisy Conway 
6.1 Faith Newton  
6.2 Ethan Robinson  
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Ochrona dziecka 

Osoby odpowiedzialne to (Designated 

Safeguarding Leads) are: 

 Mrs Price 

 Mrs Stewart 

 Miss Makin 

 Safeguarding Link  

   Governor:  

   Mrs Moores 

 Chair of Governors: Mr 

Reynolds 

 

1st 
1.1 
99.3% 

2nd 
2.2 
97.3% 

3rd 
6.1 
97.0% 

Liczba dzieci w tym tygodniu ze 100% frekwencja      

to:  
446! 

Frekwencja 

93.5% 
Target: 97% 

Inne wiadomosci…  
Swiatowy Dzien Ksiazki  

Ten dzien znowu nadszedl?  W czwartek 5 marca bedzie Swiatowy 
Dzien Ksiazki. Zatem znow zapraszamy dzieci aby przyszly do 

szkoly przebrane w kostiumy bohaterow. Przypominamy, ze wciagu 
ubieglych lat byly to proste kostiumy, takze specjalnie nie kupujcie 

nowych na ta okazje. 

Rozumiemy rowniez, ze niektorzy nie lubia sie przebierac w kosti-
umy I mozecie wybrac swietowanie tego dnia w inny sposob.  

1) Mozecie zaprojektowac nowa ilustracje okladki waszej ulu-
bionej ksiazki I przyniesc do szkoly.   

2) Mozecie napisac opowiadanie I tez przyniesc do szkoly! 

Celem tego dnia jest swietowanie  magii czytania oraz 
zmotywowanie do tego dzieci. Nie jest to 

konkurs na najlepszy kostium.                
Czekamy na wasza kreatywnosc. 

 Dziekujemy za wspolprace! 

Gratulacje dla klasy 4.1 za wspanialy apel dla dzieci I rodzicow.. 



 

Nasze 
Gwiazdy 
Gratulacje dla 

wszystkich gwiazd. 

Zwyciezcy 

5 minut przed 9  

Gratulacje dla Simona Plavnicky 

z klasy 5  

Gratulacje dla wszystkich dzieci, 

ktore przyszly do szkoly 

5 minut przed 9. 
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Klasa  4.1 miala bardzo ekscytujacy 
dzien z profesjonalmym pilkarzem Ryan 

‘em Corrigan. Ktpry odwiedzil naz z 
druzyny Stoke City. Ryan opowiadal o 

spelnianiu sie marzen, ambicjacj  ambitii 
radzeniu sobie z niepowodzeniami-

Nasza druzyna z klas 5/6 Futsal wygrala wszystkie mecze w 
swojej grupie bez wpuszczenia gola. Wykazala sie swietna 

praca druzynowa,  super umiejetnosciami I swietna postawa.  
Chlopcy zajeli 3 miejsce.  Gratulacje!  

Lingwista miesiaca 

1.1 Lennon Hancock 

1.2 Ahmed Awwad  

1.3 Neve Griffin  

2.1 Riha Maheshwari  

2.2 Libby Walker 

2.3 Deacon  Nixon  

3.1 Harry Smith  

3.2 Leah Al-Waidh  

3.3 Dawid Krzyzak  

4.1 Jamie O’Neill  

4.2 Ruby-Mae Johnson  

5.1 Charlie Kasper  

5.2 Dawid Trzcinski  

6.1 Aiden Taylor  

6.2 Connie Brearley  

Osiagniecia sportowe 

Gratulacje dla klubu ukulele oraz 
keyboard, ktorzy poczynili og-

romne postepy w tym semestrze. 
Wkrotce poloczymy sie z  Reso-

nate Music Hub I wezmiemy 
udzial w ich koncercie!  

Wysoko do celu 
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Praca domowa jest bardzo wazna! 

Zwyciezcy Dojo !  

Gratulacje dla dzieci ktore zdobyly 250 ! Mamy nadzieje, ze z przyjemnoscia  

obejrzeliscie film oraz zjedli  danie z McDonald’a! 

Jak zapewne wiecie, jako dodatek do pracy z ortografii, matematyki I czytania—

kazda z klas ma swoja dodatkowa prace domowa, ktora sie zmienia w kazdym se-

mestrze.  Cwiczenia pokryeaja dziedziny planu nauczania I promuja dobre samo-

poczucie uczniow. Prosze spojrzec na przyklady takich prac:  



Christmas Appeal 
 

Once again, we request that children and staff do not send Christmas cards to each 
other but make a donation to help the many people who are  homeless in Liverpool.  

Check out the video on our school website.  

Items needed:  

 Shower gel  

 Shampoo  

 Shaving foam  

 New hats, socks, scarves and gloves  

All items will be given to the Whitechapel Centre. We have supported this shelter over 
the past couple of years and our donations have been gratefully  received.  

5th luty 5.1 

12th luty 4.1 

26th luty 4.2 

4th Marzec 3.1 

11th Marzec 3.2 

18th  Marzec 3.3 

1st kwiecien 2.3 

22nd kwiecien 2.2 

29th kwiecien 2.1 

6th Maj 1.3 

20th Maj 1.2 

10th czerwiec 1.1 

12th czerwiec R3 

24th czerwiec R2 

1st lipiec R1 

8 lipiec—przedszkole 

Bezpieczenstwo 

Dzieci nie moga jezdzic na rower-

ach, hulajnogach I innych 

pojazdach na terenie szkoly. Dotyczy to rowniez 

rodzicow!  

Biblioteka szkolna  

Przychodzcie do naszej biblioteki, 

ktora jest otwarta  od poniedzialku 

do czwartku—3:20pm.  

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie dostep-

ne brama od ulicy Frinstead Road. A 

glownym wejsciem do klas zerowych I 

przedszkolnych.   

Prosze parkowac rozwaznie 

przywozac dzieci do szkoly 

oraz przy odbieraniu ich. Nasi 

sasiedzi sa 

dla nas 

wazni. 

Male kroki—duze rezultaty 

Bedziemy kontynuowac  Walk Once a Week Chal-

lenge ( pieszo do szkoly) . Dzieci same nanosza 

dane w jaki sposob przyszly do szkoly uzywajac in-

teraktywnej strony—WOW Travel Tracker.  

IfJesli regularnie przychodza pieszo, przyjezdzaja 

na rowerze lub hulajnodze – beda nagrodzone 

odznaka w miesiacu. To naprawde latwe!  

Mundurek 

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 za wspolprace w tej sprawie. 
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Marzec  

Sroda 4 marca  

Czwartek 5 marca   

klasa 3.1 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Swiatowy dzien ksiazki 

Sroda 11 marca   

Sroda 11 marca 

Piatek 6 marca  

klasa 3.2 Apel– ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Spotkanie rodzinne 3.15 

Job junction dla klas 6 

Wednesday 18th March  Cklasa 3.3 Apel ( rodzice/ opiekunowie –mile widziani)  

Piatek 13 marca   Sports Relief– ubierzcie cos sportowego  

Sroda 18 marca   Wywiadowki 1:30-6:30pm  




