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Kl 1 na wycieczce o tematyce dziedzictwa
W ubiegły piątek kl 1 była na
wycieczce w centrum Blackpool.
Dzieci jechały tramwajem,
przeszły się po molo, wjechały na
czubek Wierzy Blackpool,
zatańczyły w Sali balowej a na
koniec zjadły frytki. Zachowanie
dzieci było wzorowe ii nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem.
Ogromne podziękowanie kieruję
do mamy Freddiego,
Sarah, mamy Naomi, Pauliny za
zakup frytek oraz soku, oraz
mamy panny Smith’, Sharon za
kierowanie minibusami. Wszyscy
bawili się świetnie!

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do Kalendarza

Wyzwanie Czytelnicze
Poniedziałek 6 czerwca
Początek zajęć
wtorek 7 czerwca

Nasz dwutygnodniowy konkurs czytelniczy zastał zakończony. Dziękujemy pannie Jackson (CTK Lider Czytania) za organizację .

CTK zwycięzcy:
EYFS: Shivada A
KS1: Olivia K
KS2: Riley S

Kl 4 w Sandcastle
czwartek 9 czerwca

Shivada A

Olivia K

Riley S
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Przewodniczący Rady Uczniowskiej

Cóż za wspaniały apel odbył się w tym tygodniu! Uczniowie kl 5 startowali w wyborach na przewodniczącą/ego
RSU. W trakcie ostatnich tygodni kandydaci pisali listy motywujące, odbyli rozmowy kwalifikacyjne z panną
Martin, a na końcu przygotowali 2-minutową prezentację. Po głosowaniu, podliczono głosy oddane przez uczniów oraz nauczycieli. Wyniki ogłoszono tego samego dnia! Jesteśmy dumni ze wszystkich kandydatów.
Współzawodnictwo nigdy nie jest łatwe i zawsze są osoby rozczarowane. Wszystko to jest zrozumiałę .
Gratulujemy Eniola A-J, Eva S, Lena S, Riah F-W, Poppy O, Lucy Rose A, Kaja C oraz Thomas A za
startowanie w wyborach na przewodniczącego.

Eniola A-J

Eva S

Lena S

A

to

Lucy Rose A
A. Aft
Wyniki głosowania są nastęujące:
przewodnicząca: Eva S
przewodnicząca: Lena S
zastępca: Thomas A
zastępca: Riah F-W

Riah F-W

Kaja C

Poppy O

Thomas A

W trakcie kolejnego apelu zwycięzcy otrzymają
specjalne plakietki oraz certyfikaty. Rodzice dzieci
zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w apelu.

Eva S, Riah F-W, Lena S & Thomas A
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Oddział przedszkolny świętuje Jubileusz
W przedszkolu oraz Zerówce uczyliśmy się
dużo o Platynowym Jubileuszu Królowej.
Dzieci robiły korony oraz przyglądały się
mapie Londynu.

Zapoznawcze Dni
Wszystkie szkoły podstawowe współpracują intensywnie z gimnazjami w Lancashire w celu skoordynowania dni zapoznawczych . W St Mary’s będą miały
miejsce w czwartek 30 czerwca oraz w piątek 1 lipca. Dla naszej szkoły oznacza to że pozostałe klasy spędzą czas w wyższych rocznikach oraz będą
miały okazję poznać swojego nowego nauczyciela I nową klasę! Uczniowie kl 6
w mundurkach szkolnych będą udawali się do St Mary’s. Posiłek szkolny
będzie przygotowany dla wszystkich.

Waterpark
Blackpool
Gazette School Photo
Cóż za wspaniały
tydzień spędziałaEvening
kl 6 w
Waterparku w tym tygodniu. Uczniowie brali
udział w wielu zajęciach włączając wyprawę
dna szczyt Old Man Coniston.
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Jubileuszowy Piknik
Aspens przygotowuje specjalny piknik z misiami w ramach świętowania Jubileuszu w czwartek 9 czerwca. Ogłaszają również konkurs kolorowanek.
Każde dziecko otrzymało kolorowankę do pokolorowania w trakcie ferii. W
jadłospisie: wybór kanapek (ser, tuńczyk z majonezem,szyka & jako z majonezem), wybór sałatek, mufinka oraz owoce. Chętne dzieci proszę
zgłaszać do biura. Koszt do zapłaty na ParentPay £2.25.

MCAS– świetlica popołudniowa
Od poniedziałku 23 maja, świetlicę popołudniową będzie można zerezerwować przez aplikację MCAS .
Rezerwacja będzie możliwa na kolejne dni aż do 50 czerwca. Po tej dacie, kolejne rezerwacje będą możliwe. Rezerwacje przez Parent Paya nie będa już możliwe. Z tego powodu zainstalowanie aplikacji MCAS
jest niezbędne. Świetlica poranna nie wymaga rezerwacji. Należności będą naliczane na bierząco przez
MCAS. Na tę chwilę płatności za obiady naliczane są przez Parent Pay ale od poniedziałku 6 czerwca będą
naliczane przez MCAS.

Kl 5 na wycieczce

Panna Smith z kl 5 jadą na wycieczkę na jedną noc w
przyszłym semestrze! Jadą do YHA w
Yorkshire. Szczegóły na MCAS. W razie problemów z
dostępem do inf proszę skontaktować się z biurem.

Poniedziałek27
czerwca

EYFS –
PRZEDSZKOLE ZERÓWKA

wtorek 28 czerwca

KS1

środa 29 czerwca

KS2 KL 3,4,5,6

CTK WYSTĘP
Przypominamy dzieciom z grupy tanecznej CTK o
możliwości dołączenia do występu pani Smith w
stepie. Chętnych proszę aby zgłaszali się
do panny Calvert lub pani Smith .

Dziecięcy Uniwersytet
Jak co roku nasza szkoła bierze udział w Dziecięcym Uniwersytecie, w ramach którego dzieci są nagradzane
za uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Każdy uczestnik dokumentuje ilość godzin
poświęcanych na naukę nowych umiejętności np.: sport, pływanie, muzyka,
harcerstwo, kadeci morscy itp. Zainteresowanych prosimy o odebranie formularza z biura oraz wypełnienie odbytych godzin. Formularz należy oddać do biura
do piątku 10 czerwca. Dla naszej szkoły termin wręczenia wyróżnień przypada
na środę 6 lipca po południu. Uroczystość będzie podzielona na dwie części.
Zapraszamy rodziców.

