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Klub Taneczny CTK , CTK Mini Klub Taneczny, Chór oraz Tap wystąpią wspólnie
na zakończenie roku szkolnego. W tym roku występ odbędzie się w St Mary's
w czwartek 14 lipca 2022 o godz. 18.30. Wszyscy członkowie w/w klubów wezmą
udział w występie. W razie planowanej nieobecności proszę powiadomić pannę
Carlvert jak najszybciej. Bilepy wstępu będą do nabyia niebawem w cenie £5 za
dorosłego oraz £2.50 za dziecko. Małe dzieci siedzące na kolanach u rodziców
wchodzą za darmo. Wkrótce więcej szczegółów ! Już nie możemy doczekać się.

WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:

Chrzest

Kupony na darmoweg obiady

Christ the King Catholic

Rodziny zainteresowane ochrzczeniem W trakcie wakacji kupony będą
dziecka, prosimy o kontakt z siostrą Ann dostarczane do rodziców jak do tej
w czwartek 30 czerwca o godz. 2.30 w
pory poprzez emaila.
Christ the King.

Daty do kalendarza

Aktualności dot. mundurku szkolnego

poniedziałek 27 czerwca
kl5 2-dniowa wycieczka
Poniedziałek 27 czerwca
Dzień Sportu dla
przedszkola-zerówki
Wtorek 28 czerwca
Dzień Sportu kl1-2
Środa 29 czerwca
Dzień Sportu3-6
Czwartek 30 czerwca
Kl6 spędza dzień w

gimnazjum

Proszę nie kupować stroju na w-f. Dlaczego? Szkoła zapewni strój na w-f!
Zarząd szkoły właśnie potwierdział decyzję że zamówimy dla każdego dziecka
strój na wrzesień. Szkoła otrzymuje duże dotacje więc zdecydowała, że
zaopatrzy każde dziecko w ubranie: koszulkę, szorty, bluzę na dwór. Pozostałe
element mundurka mogą być kupione w biurze : krawat w cenie £3.75. Mundurki
można nabyć w Bispham clothing 7 All Hallows Road FY2 0AS, Ragamuffins w
Layton oraz Key Supplies. Oto link ostatnich https://www.key-supplies.co.uk/
Products/001f00080001.Mamy próbk mundurków do przymierzenia. W razie
potrzeby proszę kontaktować się z panią Smith/panią Lund/pannąTruelove).
Mundurki mogą być dostarczone nieobpłatnie do szkoły. Key Supplies
współpracują bezpośrdnio ze szkołą więc zapewnia to sprawną dostawę bez
pośredników. Mundurki które nie pasują, nie będą mogły być niestety zwrócone.

Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz- Przynależ- Stawaj się
Biuletyn— 24 czerwca 2022

Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla zwycięzców
Przedszkole- Dionte S za podejmowane próby komunikowania się z innymi oraz naukę nowych słów. Tak
trzymaj Dionte!
Rio-T-M za okazywanie entuzjazmu w wszystkim co robi. Tak trzymaj Rio!
Zerówka - Kailo U-F za duży wysiłek wkładany w naukę nowych dźwięków na fonetyce. Radzisz sobie świetnie!
Lucas V za próby łączenia dźwięków w całe wyrazy. Radzisz sobie świetnie!
Kl 1- Scarlett H. ma wspaniałą postawę do nauki . Zawsze ciężko pracuje na lekcjach. Brawo!! :)
Naomi N for your fantastic bouncing skills during our PE lessons this week. You have really been practising your
basket ball technique and are able to show the rest of the class what to do. Well done Naomi! :)
Kl 2- Parker U za duży wysiłek w pracę nad charakterem pisma. Parker używa nowego ołówka. Bardzo się
stara. Brawo Parker
kl3- Emily A & Aleksander P za bycie wzorami uczniów w każdym wymiarze w kl3. Zauważyliśmy że zawsze
chętnie pomagacie oraz wykonujecie pracę bez marudzenia. Tak trzymajcie!
kl 4- Oscar J. za wspaniałe zaangażowanie w przygotowanie Mszy Św. Oscar pełnił rolę ministranta ii zrobił to
wspaniale. Pan Mitchell jest z nieg bardzo dumny. Tak trzymaj!
Lee B. za zadanie księdzu Stephanowi wspaniałych pytań które prawie odjęły mowę księdzu. Może jest z ciebie
nowy Mistrz Religii! Jestem pod wrażeniem!
kl5- Thomas L miał bardzo udany tydzień! Angażowałeś się z dyskusje na forum klasy, zawsze byłeś przygotowany, oraz dokonywałeś właściwych wyborów– tak trzymaj!
George R. George, you have wowed Miss Smith with your recent attitude towards maths. You ask really good
questions to improve your understanding and you are not stopping until you feel satisfied that you understand
which are the qualities of a great mathematician. Well done!
Kl6- Shara S. w dalszym ciągu sumiennie pracuje mimo że egzaminy końcoworoczne już zakończone. W domu
dużo czyta a je frekwencja wynosi 100%.
Zenia K za nieustannte 100% nzaangażowanie. Zenia uważnie czyta oraz jej prace są zawsze starannie
wykonane. Tak trzymaj Zenia. Jest wzorem dla każdego.
Jake AD za ogromny postęp w grzez w palanta. Z racji doświadczenia potrafi właściwie ustawić sie w polu gry.
Wnosi wiele do drużyny Jake.

Zostań oraz pobaw się
Odbyła się kolejna sesja zapoznawcza dla dzieci
rozpoczynających naukę w zerówce od września. Dzeci sadziły
nasionka w pełnym słońcu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom.

Lucas V & Kailo U-F

a
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Zawody Sportowe Dzieci
Świetnie zabawa towarzyszyła uczniom reprezentującym szkołę w takcie Zawodów Sportowych. Uczestnicy brali udział w licznych konkurencjach i osiągali świetne noty.
poniedziałek Netball & piłka nożna

Wtorek—różne konkurencje

Blackpool Evening Gazette School Photo

Środa—Atletyka

czwartekRugby
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Pochwała CTK

Gratuluję klasie 3 & 4. Ks Stephen pochwalił uczniów CTK .
Witaj Sarah,
Piszę do Ciebie aby szybko powiedzieć pod jakim wielkim wrażeniem byłem kl 3 oraz kl4. Po odczytaniu Pisma Świętego, pytaniach dzieci, mówiłem dzieciom o znaczeniu modlitwy oraz jej praktycznych
zastosowaniach. Szczerze mówiąc...byłem ogromnie zaskoczony ich reakcją! Ostatnie dziecko
powiedziało że “Modlitwa Ojcze Nasz zawiera wszystkie nasze modlitwy, o co powinniśmy się modlić “
Dziękuję nauczycielom panu Mitchel oraz panu Hatjoules za przygotowanie dzieci do Mszy Św. oraz
uczenie ich piękna wiary. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi w waszej pracy!
Stephen

Wyzwanie czytelnicze
W tym tygodniu wyzwanie dla kl1-6 dot. Tematu
związanego z wypiekami, a dla maluchów/
zerówkowiczów były to tradycyjne bajki. Zwycięzcy to:
Oddział przedszkolno/zerówkowy: Rudi i Lore C
Kl1-2: Kshiti N z kl1
Kl 3-6: Eva S z kl 5
Zespołowo zwyciężyły maluchy: EYFS

Oddział przedszkolnozerówkowy

poniedziałek
27czerwiec 9.30

KS1

wtorek 28 czerwca 13.30

(klasa 1 & 2)
KS2

Wycieczka kl5
Kl 5 życzymy udanej wycieczki w
Yorkshire w poniedziałek i wtorek. Dzieci będą wspinały
się po drzewach oraz spędzą noc w ośrodu YMCA. Nie
możemy doczekać się wrażeń!

Świetna
Środa
Zwycięzcami są:
kl1- Zofia K & Isaac S
kl2- Henrieta V & Antoni B
kl 3- Bobby-Joe L & Amir S
kl 4- Joey J
kl 5- Eva S & Eniola A-J
kl 6- Thomas P & Sandra M
gratuluję.

Loteria na
Dzień Ojca

Gratulujemy Seb z kl 2
wygrania głównej
wygranej w minion
piątek.

(kl 3, 4, 5, & 6)

środa 29czwartek
9.30

Fundacja Pokoju
Colin Parry (Tato Tim Parry który zginoł tragicznie w zamachu bombowym w Warrington 29 lat
temu), przyszedł do naszej szkoły aby wziąć
udział w wyjątkowej ceremonii. Przed
rozpoczęciem pandemii, nasi uczniowie brali
udział w programie Kroki do Pokoju. Wczoraj miało miejsce uroczyste zakończenie programu w
ramach którego uczyli się rozwiązywać konflikty
w pokojowy sposób. Uroczystość była
poruszająca oraz wyjątkowa. Wszystkim
zaangażowanym dziękujemy za udział.

