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Kl 6—Testy 6-to klasisty
Uczniowie kl 6 przystępują do testów w następnym tygodniu. Mają do
wykonania 5 testów od poniedziałku do czwartku. Wszyscy uczniowie są
przygotowani do pracy na pełnych obrotach. Proszę pamiętać o nich w modlitwie.
Wiadomość od pani Smith ‘’ Kochana klaso 6, proszę abyście wypoczęli I dobrze bawili się w trakcie tygodnia. Dla wszystkich będzie to ważny tydzień, więc
wczestne chodzenie spać oraz wypoczynek są niezbędne aby być w top formie.
Wszyscy z Was są w stanie poradzić sobie świetnie, ale odpowiednia ilość snu
oraz ‘brak stresu’ są bardzo ważne w trakcie ostatnich dni przed egzaminami.
Do zobaczenia w poniedziałek

Czuć lato w powietrzu
Czuć lato w powietrzu! Cóż za fryzury! ’’…. Pani Smith
aż uśmiechnęła się na widok tych pięknych fryzur!!
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Daty do kalendarza

Poniedziałek 9 maja

SATs—Egzaminy 6klasisty
Poniedziałek 23 maja
Kl6 Waterpark
Piątek 27 maja
Ostatni dzień szkoły

W trakcie ostatnich tygodni, członkowie zarządu szkoły, rodzicie oraz uczniowie
wyrażali swoją opinię dot. śmieci wokół naszej szkoły. Postanowiliśmy poważnie
zająć się tym problemem. W czwartek w trakcie przerwy obiadowej, Szkolna Rada Uczniowska rozmawiała o tym jak można rozwiązać ten problem. Postanowiono, że śmieci będą zbierane w następny wtorek oraz przez kolejne.
Pani Smith również rozmawiała z panem Hurst, szkolnym dozorcom, który
zaoferował wsparcie.
Kosze na mleko oraz owoce zostały porządnie
opróżnione. Apelujemy o dzielenie się z nami opiniami na temat zaśmiecenia
wokół szkoły. Zależy nam aby było coraz lepiej!
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla wyróżnionych dzieci.
przedszkole– Jenson M-S za okazywanie większej pewności siebie, podnoszenie ręki przy zadawaniu
pytań oraz udzielaniu odpowiedzi. Tak trzymaj Jenson!
Myla-Beau S za piękną pracę na fonetyce, pomimo napotykanych trudności zawsze daje z siebie wszystko.
Piękna postawa Myla Beau! Brawo!
zerówka– Bonnie B za wspaniałe liczenie do 20. Jesteśmy pod wrażeniem, Bonnie.
Alma S za piękną pracę w tym tygodniu. Bardzo podobał się nam twój obrazek Czerwonego Kapturka.
Klasa 1– Iniya V za trud wkładany w każdą lekcję . Bardzo ciężko pracujesz! Jesteśmy pod wrażeniem :)
Isaac S Cieszymy się że Isaac radzi sobie coraz lepiej w interakcji z innymi dziećmi. Staje się coraz bardziej
pewny siebie oraz co raz częściej zagaduje swoich kolegów. Jest bardzo pomocny w klasie jak również na
podwórku. Jesteśmy z ciebie dumni. :)
kl 2- Lola-Rae B za postęp w czytaniu oraz fonetyce. Lola-Rae pamięta o swoich sesjach z czytania i
przypomina o nich nauczycielom. Tak trzymaj Lola-Rae. Jesteśy z Ciebie dumni.
Kl3– Darcey A. pięknie pracowała na lekcjach matematyki w tym tygodniu. Jej podejście do ciężkiej pracy
bardzo zmieniło się. Tak trzymaj!
Mia L. świetnie radziła sobie na matematyce w tym tygodniu i samodzielnie pracowała. Dobra robota!
kl 4– Luka B, Zuzanna K oraz Jack M. bardzo dużo czytali w trakcie przerwy świątecznej . Piękna robota
Luka, Zuzanna I Jack.
klasa 5– Harry P. został wyróżniony za uprzejmość wzlędem kolegów. Wspierał każdego na lekcjach oraz w
trakcie przerw - dobra robota!
Olly-Jay B. Łoł! Olly-Jay świetnie rozpoczął kolejny tydzień! Od razu wziął się do solidnej pracy i daje innym
dobry przykład. Tak trzymaj Olly-Jay!
Year 6– Teyah F-G, Amelia G oraz Ruby R za bycie wspaniałą pomocą dla panny Hilton w pracach Rodzicielskiej Rady Szkolnej. Dziewczyny świetnie poradziły sobie na stoiskach, loterii itp. Dziękuję dziewczęta!
Aiden N za ogromny postęp w arytmetyce. Aiden uważnie słuchał wskazówek nauczyciela ii skutecznie je
zastosował.

Nieobecności
Proszę informować szkoły w
sytuacji jeśli dziecka nie ma w
szkole. Używać proszę MCAS
app.

Myla Beau S

Alma S & Bonnie B
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Świetna Środa
Wyróżnione dzieci w tym tygodniu to:
kl 1– Zofia K & Bella D
kl 2– Teddy B & Oscar C

kl3– Kayla T-M & Lexi W
kl 5- Lucy-Rose A & Eva S
kl 6– Aidan N, Jake A & Shara S
Gratulujemy.

Wieści z przedszkola
W tym tygodniu przybyły nam kolejne nowe przedszkolaki. Wszystkie dobrze bawiły się i poznawały
nowe otoczenie. Szczególnie podobało się podwórko z rzeczami do budowania. Niektóre dzieci ćwiczyły
rozpoznawanie cyfr oraz łączenie ich z odpowiednią ilością przedmiotów. Inne dzieci z chęcią śpiewały
matematyczne wyliczanki.
Dzieci z chęcią brały udział w wyścigach na lekcjach w-f. Niektóre wspaniale uczyły się w domu.
Dziękuję za przesłanie zdjęć z czytania ulubionych bajek w łóżku!.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Operacja Objęcie (Encompass)
Do biuletyna dołączona jest ulotka zatutułowana “operation encompass”. Zawiera on ważną treść
wyjaśniającą współpracę między policją a szkołą. Współpraca ta działa już od kilku lat. Jak co roku
przypominamy tylko o jej istnieniu. Wokół szkoły umieszczono również plakaty dla informacji rodziców
oraz pracowników szkóły.
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Polski Dzień Dziecictwa
W sobotę 14 maja przy parafii St John Vianney Church organizowany jest Polski
Dzień Dziedzictwa. Przygotowane będą stoiska z polskim jedzeniem, muzyką,
zabawy dla rodzin, zamki dmuchane itp. Cały dochód z imprezy przekazany
zostanie na pomoc dla Ukrainy. Początek o 12.00 do 18.00.

CTK Msze klasowe
Msza Klasowa
środa 11maja

kl 3

czwartek 26maja
(W niebowzięcie)
Msza Klasowa

kl 5

środa 15 czerwca

kl 4

Msza na powietrzu dla szkół katolickich w Blackpool na boisku St
Mary’s
Czwartek 16 czerwca
(Święto Bożego Ciała

kl 3

środa 29czerwca
Msza Klasowa

kl 2

Msza na zakończenie podstawówki
dla kl6
Piątek 15 lipca

kl 6

Zajęcia w trakcie ferii
Boathouse organizuje zajęcie w naszej
szkole Christ the King w trakcie ferii.
Jeśli dzieco korzysta z darmowych
posiłków szkolnych, może też wziąć w
nich udział. Na ulotce znajdują się
szczegóły dot. rezerwacji miejca itp.

Wielkopostna Zbiórka dla
Rodziny oraz uczniowie zebrali £250 online oraz £86.68
w szkole. Razem Zebrano £336.68. Dziękuję wszystkim
za wsparcie. Pieniądze pomogą naszym braciom oraz siostrom w potrzebie na całym świecie.

Członek Zarządu reprezentujący rodziców

Witamy Lisę Parkinson w Zarządzie Szkoły
Obecnie dwie szkoły mają swoich członków . Gratulujemy Lisie. W razie potrzeby prosimy kontaktować się
z Shazia Khan (Christ the King) lub z Lisa Parkinson ( w St Cuthbert’s).
Powitanie od Lisa
Najpierw chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie. Mam 3 dzieci w
St Cuthbert's - w kl 2, 3 oraz 5. Jestem naczycielem Leśnej Szkoły oraz asystentem nauczyciela. Wierzę że
bycie liderem skautów, pomoże mi spełniać misję naszych szkół. Bardzo się cieszę że zostałam wybrana i
czuję się zaszczycona. Na terenie szkoły jestem niemal codziennie. W razie potrzeby proszę zostawić wiadomość w zerówce, skontaktuję się bezpośrednio.

