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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 23 
Piatek   

6tMarca  
Vendredi  

 6 Mars  

Daty do zapami-

etania 

Jesli macie jakies pytania 

odnosnie frekwencji waszego 

dziecka—prosze zobaczyc sie 

z   

Mrs Daly (zajmujaca sie 

Piatek 13 marca  

Sports Relief 

Ubierzcie sie na spor-

Sroda 18 marca—

wywiadowki  

1:30-6:30pm  

Wtorek 10 marca   

Spotkanie dla rodzicow 

klas 6 odnosnie SATs  

8:30am or 2:30pm 

Sroda 11 marca  

Super Naukowcy  

Warsztaty rodzinne 

Klase 1 odwiedzili strazacy.           
Dzieci uslyszaly co robia strazacy, 

ktorzy opowiedzieli o swojej pracy. I 
przekazali jak zachowac bezpiec-

zenstwo.  

Wiadomosci historyczne 
Fantastyczne popoludnie w 1.2 o Wielkim 
pozarze Londynu. Dzieci wykreowaly ko-
laz o ogniu jak rowniez zbieraly przymiot-

niki aby opisac jak sie czuja. 

Dziedziny nauki sa bardzo wazne  

Talk 4 Writing  Klasa 3.2 uczyla 
sie jak jak robic 
kartki  pop up. 

Byl to ich temat z 
DT. 

Klasy 5 zostaly wprowadzone do dziedziny, 
ktora beda poznawac w tym semestrze. 
Zjednoczone Krolestwo.  I zostaly od-

wiedzone przez wojownikow Anglo Sax-
on—uczac sie o zyciu w tamtych czasach.  

PSHE  

 

 

 

R2 poznaja bajke o  Rapunzel I wkrotce 
odwiedza zamek  w Chirk. 

Klasa  3.1 w tym tygodniu przed-

stawila interesujacy apel assembly 

for dla rodzicow I opiekunow—z 

bardzo wazna wiadomoscia. Poz-

nali oni glowe, serce, stopy, 

ramiona, jelita I nogi, ktore przeka-

zaly jak zachowac bezpieczenstwo 

w internecine.  

Piatek 20 Marca 

Klasy zerowe—wycieczka 

do zamku Chirk   

Wtorek 31 Marca  

Koncert wiosenny Rodzice/

opiekunowie—mile widziani 

3:15pm  
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1st 
2.1 
98% 

2nd 
5.2 
98% 

3rd 
1.1 
97.7% 

Liczba dzieci w tym tygodniu 

ze 100% frekwencja      

to:  

465! 

Frekwencja calej 

szkoly 

95% 
Target: 97% 

Inne wiadomosci…  

Rzuc wszystko I czytaj!  

 

Celebrowanie dnia ksiazki 

 
Ponownie jako szkola swietowalismy fantastyczny dzien ksiazki. Dajac 

radosci czytania. Fantastyczny wysilek zos-

tal wlozony w planowanie I kostiumy aby 

dzien ten zapamietac.   Powitalismy  Jason’a  

Beresford oraz Alicia Wright– autorow ksi-

azek, ktorzy podzielili sie swoimi sugesti-

ami odnosnie pisania. –  

Dziekujemy rodzicom/ opiekunom za 

wysilek.  

Mamy nadzieje, ze wszystkie dzieci z przyjemnoscia spedzily ten dzien 

I zostaly zainspirowane do czestszego czytania dla przyjemnosci w do-

mu.  

Targi ksiazki—

Scholastic Book  
Targi ksiazki beda w szkole od 11 do 22 marca. Dzieci 

beda mogly zakupic ksiazki po szkole od .3:10pm na 

lorytarzu kolo biblioteki.  

Wszystkie klasy odwiedza 

stacje z nauczycielem podczas 

lekcji aby dzieci zobaczyly 

ksiazki w ofercie.  

Gratulacje dla 
druzyny z klasy 6 

ktora swietnie 
zagrala w 

konkursie Liver-
pool Academy 
Football w tym 

tygodniu. 



 

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 

                

Apele klasowe  

Prosze przyjdzcie na klasowe apele,  

9:30am. Wejscie do szkoly bedzie 

dostepne brama od ulicy Frinstead 

Road. A glownym wejsciem do klas 

zerowych I przedszkolnych.   

Nasze Gwiazdy 
Gratulacje dla wszystkich gwiazd w tym tygodniu. 

Osoby odpowiedzialne to (Designated 

Safeguarding Leads) are: 

 Mrs Price 

 Mrs Stewart 

 Miss Makin 

 Safeguarding Link  

   Governor:  

   Mrs Moores 

 Chair of Governors: Mr Reynolds 

 

NAM Archie McCarthy  
NPM Jessica Wilson  
R1 Greg Bakare  
R2 Jayden Chen  
R3 Amayah Critchlow 
1.1 Jack Allen 
1.2 Joshua Oxton  
1.3 Jessica Humphreys  
2.1 Eva Ward  
2.2 Lottie Watson  
2.3 Poppi Kay  
3.1 Jason He  
3.2 Ruby Devine  
3.3 Cianna Lowndes  
4.1 Jamie O’Neill  
4.2 Aleksander Orzechowski 
5.1 Heidi Smith  
5.2 Matuesz Gulewicz 
6.1 Olivia Cowan  
6.2 Ava Morgan  

 

O karierach  

Klasy  6 mialy fantastyczna mozliwosc aby spot-
kac sie z przedstawicielami roznych zawodow.  

Dzieci mialy mozliwosc zadac pytania na ich te-
mat  Dzieci byly bardzo zaangazowane dowiadujac sie o 

zawodach, ktore moga wykonywac w przyszlosci.   






