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Przewodniczący Rady Uczniowskiej
Uczniowie kl 5 będą mieli pracowity weekend pisząc podanie do pana Collins. Informacja została opublikowana
na klasowym dojo. Kandydaci mają okazję porozmawiać z
obecnymi przewodniczącymi i zapytać o wskazówki oraz
rady! Powodzenia. Termin składania podań poniedziałek
16 maja.

Testy 6-to klasisty
Cóż to był za tydzień! 6-klasiści bardzo ciężko pracowali
w trakcie pisania testów.Wszyscy jesteśmy z nich bardzo
dumni.

admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do Kalendarza

piątek 20 maja

Wyzwanie czytelnicze
Termin mija dzisiaj. Wpłynęła duża ilość prac. Uczniowie z
zerówki, kl 1 oraz kl2 przesłali wspaniałe nagrania z czytania
książek przed spaniem. Ucznowie kl6 świetnie posługiwali
się intonacją; pan Collins był pod wrażeniem. Panna Jackson wybrała zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni w
następnym biuletynie.

Uwielbianie Boga balonami
W trakcie sesji przygotowującej do przyjęcia I-szej
Komunii Św. kandydaci wielbili Boga balonami. Niebawem przygotowania dobiegną końca.

kl 1 Heritage Wycieczka poniedziałek 23
maj
kl6 Waterpark
wycieczka
piątek 27 maja
Ostatni dzień przed
feriami

Tempest– fotograf
Czy zamówiłeś już zdjęcia u fotografa? Przypominami że termin składania
zamówień mija we wtorek 17 maja. Można zamówić przez stronę Tempest
www.tempest-orders.co.uk W razie problemów ze złożeniem zamówienia
proszę kontaktować się z Tempest pod nr 01736 751555 (opcja 3).
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Apel Złotej Księgi
Gratuluję zwycięzcom .
przedszkole - Harper R za rozsądne zachowanie oraz uczenie się zasad w klasie. Tak trzymaj Harper, jesteśmy z ciebie dumni!
Libby H za duży wysiłek włożony w rozpoznawanie oraz liczenie. Brawo Libby, jesteś prawdziwą gwiazdą!
zerówka- Victoria C za wspaniałą szybkość z czytania - Pani Schofield jest pod wrażeniem!
Winnie T za wspaniałe użycie języka migowego. Miło patrzeć jak komunikujesz się z dziećmi oraz
nauczycielami.
Klasa 1- Isabella D świetnie radzi sobie na lekcjach pomimo noszenia zdrowotnej nakładki na oko. Jesteśmy
z Ciebie dumni że nie marudzisz. Brawo! :)
Ashton H & Joshua O zrobili ogromne wrażenie na pannie Calvert, pani Kirkham oraz pani McKellar swoją
pracą z pisania na lekcjach w tym tygodniu. Jesteśmy bardzo z Was dumni że pracujecie co raz bardziej
samodzielnie. Brawo chłopcy!
Klasa 2- Antoni B pięknie słuchał na lekcjach w tym tygodniu. Antoni udzielał świetnych odpowiedzi w grupie.
Jesteśm z Ciebie dumni. Tak trzymaj!
Matthew S wykonywał dodatkową pracę w domu. Jestem z ciebie bardzo dumna Matthew że wykonujesz
dodatkowe testy w domu oraz że potrafisz wytłumaczyć mamie podchwytliwe pytania. Tak trzymaj!
Natasza K wykonuje dodatkową pracę w domu. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni że pracujesz ciężko w domu. Tak trzymaj!
Klasa 3 - Bobby-Joe L. odpowiedział dobrze na wiele pytań religii. Tak trzymaj Bobby!
Sophia B posiada dużą wiedzę z religii. Wyjaśniła mi jak Msza św. podobna jest do Ostatniej Wieczerzy. Tak
trzymaj Sophia!
Cody S. cieżko pracował na mamtematyce. Dzielił liczby z ‘resztą’. Dobra robota Cody!
Klasa 4- Isabelle B-E. okazała wielką uprzejmość, co wywołało u pana Mitchella uśmiech na twarzy.
Utrzymuj te pozytywne nastawienie Izzy.
Joseph J. był jak iskierka - zarówno pod względem nauki jak również postawy w różnych sytuacjach
szkolnych. Rozjaśniał całą klasę swoją pozytywną postawą. Dziękuję Joey.
klasa 5- Charlie A za wytrwałość w trakcie zajęć DT. Niełatwo Ci było stworzyć młyn, ale nie poddałeś się i
w końcu zrobiłeś go. Dobra robota!
Kaja C za okazanie wspaniałej wytrwałości w trakcie zajęć DT. Niełatwo Ci było stworzyć młyn, ale nie poddałeś się i w końcu zrobiłeś go. Dobra robota!
klasa 6- Sandra M za wspaniałe czytanie w domu. Tak
trzymaj!
Jethro H za gotowość w trakcie przystępowania do testów
SATS

Harper R

Victoria C & Winnie T
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Świetna Środa
Zwycięzcami naszej Świetnej Szkoły są :
kl 1– Willow F & Marley S
kl 2– Teddy B & Byron B
kl4– Emily MV & Ruby C
kl 5- Lena S & Stan P
kl 6– Deklyn H & Krystal H
Gratulujemy.

Wieści z przedszkola
W tym tygodniu rozpoczęliśmy czytać “Idziemy na polowanie na niedźwiedzia” ; ulubiona książka
nauczycieli oraz dzieci! Dzieci uczyły się o różnych teksturach z książki, np.:gęste błoto, lotowaty śnieg itp.
Następnie odgrywały scenki posługując się notatkami. Na matematyce porządkujemy liczby. Dzieci dobrze bawiły się recytując wyliczanki oraz liczby.
Dzieci uczyły się o modlitwie oraz ćwiczyły ‘przeżegnanie się’. Wszystkie dzieci były bardzo opiekuńcze
oraz delikatne wzlędem siebie nawzajem.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Kluby w takcie ferii
Boathouse organizuje zajęcią w trakcie ferii w Christ the King. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku
30 maja do czwartku 2 czerwca. Dzieci korzystające z darmowych posiłków szkolnych mogą uczęszczać
na nie nieodpłatnie. Zajęcia odbywać się będą w nastęujących przedziałach: klasa 1 & 2 9.00-12.30. Klasa
3, 4, 5 & 6, 13.00-16.30. W dołączonej ulotce znajdują się szczegółowe informacje o klubach.
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Rodzic w Zarządzie
Drugim rodzciem w Zarządzie Szkoły została wybrana Lisa Parkinson. W każdej ze szkół mamy teraz przedstawiciela rodziców.
Gratulujemy Lisa. W razie potrzeby prosimy kontaktować się przez
biuro szkoły jeśli Shazia Khan (Christ the King) lub Lisa Parkinson
(St Cuthbert’s) są nieosiągalne. .

Jubileuszowe Przyjęcie
W piątek 3 czerwca odbędzie się zabawa w Kingscote Park.
Rozpocznie się od 13.00. Przygotowano wiele zabaw, jedzenia itp.
Odbędzie się konkurs na najładniejsze ubranie królewskie!
Wejście darmowe. Zachęcamy do przyniesienia koca piknikowego.
Więcej na stronie :
https://fb.me/e/2VDRTrbUR

Specjalny obiad Aspens
W czwartek 19 maja Aspens przygotowuje
specjalne menu. Jeśli dziecko chce skorzystać z oferty,proszę poinformować biuro z
wyprzedzeniem. Koszt wynosi £2.25 płatne
przez ParentPay, chyba że dziecko korzysta
z darmowych posiłkó szkolnych lub jest z zerówce , klasie 1 ,2.

Specjalne Menu
Kawałki kurczaka,
frytki & fasolka
lub
Quorn , frytki & fasolkadeser
Czekoladowe Ciasto
z Płatkow kukurydzianych

Klasa 1 na wyciecze
Klasa 1 ma wycieczkę dot. dziedzictwa w piątek 20 maja. W trakcie wycieczki dzieci odwiedzą
promenade, plażę, wjadą na szczyt wieży oraz przejadą się tramwajem. Dzieci muszą być w
szkole o 8.30. Zaplanowy powrót ok 15.00. Kosz wycieczki wynosi £5.50 do zapłaty przez
MCAS app. W razie problemów z instalacją aplikacji MCAS prosimy o kontakt z biurem szkoły.

