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Wieści z klasy 2
Klasa 2 uczyła się jak może opiekować się dziełem Bożym. Dzieci
rozmawiały o wielu złych rzeczach dokonanych przez nas ludzi,
które wyrządają dużo zła naszej planecie! Cała klasa zdecydowała,
że dobrą rzeczą będzie pozbieranie śmieci wokół szkoły. Uzbierała
się góra!
Do pani Smith dołączyła spora liczba uczniów chętnych do zierania
śmieci w trakcie przerwy obiadowej w środy.

Naklejki Aldi

Proszę pamiętać o zbieraniu naklejek sportowych ze sklepu Aldi! Wszystkie naklejki proszę dostarczać do pani Smith lub
naklejać bezpośrednio na plakat w holu.

FESTIWAL WYCINANIA DYŃ

Przyjaciele Stanley Parku oraz Lasku Salisbury zapraszają na co roczną imprezę
wycinania dyń do Centrum Zwiedzających w ramach rodzinnego świętowania Halloween. 26 października w sobotę. Festiwal rozpocznie się od pokazu wycinania dyń od
godz. 12.00 do 4.30. Organizatorzy przygotowali również wiele zabaw dla całych
rodzin. Uczestników zachęcamy do przyniesienia swojej własnej wyciętej dyni, która
będzie mogła wziąć udział w konkursie. O godz 17.45 odbędzie się konkurs dla dzieci
na najlepszy kostium, następnie będzie wybrany najlepszy kostium dorosłego jak również grupowy –rodzinny. Bezpośrednio po nim o godz. 18.00 odbędzie się Marsz
Duchów w parku. Po przemarszu powrót do Centrum dla Zwiedzających gdzie będzie
można kupić orzeźwiający napój z krwi Drakuli oraz przegryść haloweenowe przekąski.
Niedziela 25 października godz. 14.30 rozstrzygnięty zostanie konkurs na dynie
oraz nagrody zostaną rozdane. Od 11.00 do 15.00 będą otwarte stoiska, prowadzone
zabawy oraz będzie możliwość nabycia kawy/herbaty i ciastek.
Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, muszą wypełnić formularz dostępny w
biurze szkoły. Kategorie wiekowe: poniżej 6 lat, 6 - 12 lat; 13 -18 ; powyżej18 ;
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Gratuluję klasie 1
Nagroda za najlepszą frekwencję
98.89% w tym tygodniu wędruje do
klasy 1.To już druga wygrana z
rzędu.

Kolejne udane spotkanie odbyło
się rano w ostatnią środę. Miło było
spotkać się i porozmawiać jedząc
pyszne
śniadanie
razem.
Zapraszamy na kolejne spotkanie
które odbędzie się w przyszłym
miesiącu w środę 6 listopada . .

Sprzedaż gorącej czekolady
W przyszły czwartek panna Calvert będzie sprzedawać
gorącą czekoladę. Pieniadze zarobione ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zorganizowanie występu Tanecznego CTK w Winter Gardens. Wszyscy uczniowie mogą
przynieść £1.00 na zakup gorącej czekolady z mashmellow oraz bitą śmietaną.

Rada Uczniowska

Christ the King po raz kolejny bierze udział w co rocznej akcji Śnieżek,organizowanej przez Donna’s Dream
we wtorek 8 października 2019. Panna Truelove wraz z radą uczniowska również wezmą w niej udział!
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W tym roku Straszna Dyskotek odbędzie
się we wtorek 22 października w ostatnim dniu przed rozpoczęciem ferii.
Bilet wstępu £2 w biurze szkoły. W cenie
biletu picie oraz przekąska. Przyjdź jeśli
nie boisz się!!!

Kalendarz jest w przygotowaniu
Wiele pracy włożono w przygotowanie zdjęć do naszego
szkolnego kalendarza. Kalendarz
jest już w drodze do drukarni. Jak
tylko będzie gotowy, poinformujemy !

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w programie Dziecięcy Uniwersytet. Proszę odnotować
ilość godzin dodatkowych zajęć odbytych
przez
dziecko
od
września. Poprosimy o
dostarczenie ich do
szkoły przed Bożym
Narodzeniem. Do programu mogą przystąpić
dzieci z zerówki. Do zainteresowanych rodzin
będą rozesłane listy. Pani Nagy będzie pełniła
rolę koordynatora Dziecięcego Uniwersytetu w
tym roku.

BIEG ELFA!!!

SUMDOG
KONKURS
Konkurs matematyczny Sumdog w Blackpool już prawie
rozpoczął się! Start jutro od
godz. 8.00 , zakończenie 10
października o godz. 20.00.
Każde dziecko od kl.2 do kl.6
musi odpowiedzieć na 1000 pytań. Wynik zależy od ilości
prawidłowych odpowiedzi. Powodzenia !

Bieg Elfa—w tym roku będziemy brać udział w biegu oraz zbierać fundusze dla fundacji Brian House.
Bieg odbędzie się w środę 4 grudnia. W biegłym
roku wszyscy uczestnicy bardzo dobrze bawili się.
Chloe z Brian House przyjdzie na nasz apel 20 listopada aby rozpocząc Bieg Elfa. Zdjęcie z ubiegłorocznego biegu Elfa.

FIRST HOLY COMMUNION 2017

Rodzinna Msza Dożynkowa

Uczniowie klas 3-6 wraz z wychowawcami zapraszają na
Rodzinną Mszę Świętą w dniu 20 października o godz. 11.5 w
kościele Christ the King. Po mszy zapraszamy na talerz domowej zupy kromką chleba.

Apel

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność poznać dwoje ciekawych ludzi: Francis Romano oraz Daisy Wedge, którzy
opowiadali o swojej pracy w CAFOD. Dziękujemy pannie Scott za zorganizowanie tego spotkania.

#Złotowłosa - Bajka w erze cyfrowej
Vodafone zaangażowała się w promowanie bezpiecznego świata cyfrowego wśród rodzin. Zainteresowani
mogą zamówić kopię magazynu Digital Parenting (Cyfrowe Rodzicielstwo) na stronie
www.vodafone.com/digitalparenting
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Złota Księga
Gratuluję dla laureatów Złotej Księgi: Lilian Drazczyk; Zofia Konczewska; Sebastian Taylor-Davies; Henrieta Vilkauske; Sophia
Beattie; Caitlyn Flannery; Lola Garner-Jones; Keisha Looker; Nikodem Marcinek; Filip Morawski;Tyler Omar; Lily Rutland; Riley
Self oraz Junior Singleton.

Zdjęcia klasowe w przedszkolu
Zdjęcia będą robione w czwartek
10 października . Dzieci, które
nie przychodzą do przedszkola w
ten dzień, mogą przyjść na 9.00
jeśli chcą być na zdjęciu. Proszę
czekać w poczekalni przy biurze.
Po zrobieniu zdjecia klasowego,
będą mogły pójść do domu.
Wszystkie dzieci muszą być w
mundurkach.

Nadchodzące wydarzenia ! -DATY DO KALENDARZA

Cała szkoła —Zdjęcia klasowe

czwartek, 10 październik

Rodzinna Msza Dożynkowa—11.15

niedziela, 20 październik

Ostatni dzień szkoły

wtorek, 22 październik

Proszę pamiętać, że szkolna przerwa zaczyna się we wtorek 22
października. Nauczyciele mają szkolenia 23 października. Dziękuję

