Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz, Trwaj, Przynależ
Biuletyn 13 listopada 2020
Christ the King
Catholic Academy
Rodwell Walk
Blackpool
FY3 7FG
KONTACT:
01253 395985
admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk
FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Dziękuję za wyrozumiałość w kwestii odwołanego dnia bez mundurka. W
następne dwa piątki będzie Dzień w Pidżamie I Dzień w Bożonarodzeniowym
Swetrze.
 piątek 20 listopada– Dzień w Pidżamie
 Piątek 27 listopada –Dzień w Bożonarodzeniowym Swetrze
Prosimy o mały pieniężny datek ( zamiast przyniesienia czekolady lub butelki).
50p będzie wystarczającym datkiem. Wszystkie zebrane pieniądze przekażemy
na cele charytatywne Bożonarodzeniowe Dziecko oraz Posiłek Maryjny.
Bożonarodzeniowe Dziecko: zbiórka na zakup prezentu dla dziecka, które w tym
roku nie dostanie żadnego podarku (dostajemy imię oraz wiek aby kupić odpowiednią rzecz !)

Posiłek Maryjny, jest to międzynarodowa organizacja charytatywna z siedzibą w
Glasgow, która zapewnia gorące posiłki dla głodnych dzieci w biednych krajach.

Academy

Daty do kalendarza


19 Listopada

Wywiadówki


20 Listopada

Dzień w Pidżamie


27 Listopada

Dzień w Bożonarodzeniowym Swetrze

Kalendarz Szkolny
Nauczyciele włożyli wiele trudu w przygotowanie zdjęć klasowych do naszego
kalendarza szkolnego.
Zdjęcia wyglądają wspaniale! Mam nadzieję, że kalendarze będą gotowe do
sprzedaży przed Bożym Narodzeniem.

CTK Uczniowie Liderami
Uczniowie naszej 6 klasy przeprowadzili krótką sesję dot. bezpieczeństwa on-line, dla
młodszych uczniów w trakcie apelu szkolnego. Dziękuję Lucy Lambert, Aimee-Grace
Bewick Ewing, Ellie Shorrock, Ruby-Lou Devitt and Lily
Barnes-Jones za ich wysiłek
oraz zangażowanie włożone w przygotowanie prezentacji.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych.
Przedszkole. Angela Casoinic– przygodzi do szkoły w dobrym humorze, stara się bardziej rozmawiać i włączać do zabawy. Jesteśmy z niej bardzo dumni!
Morgan Jones Coates– za dobre zachowanie, piękne maniery oraz wywoływanie uśmiechu na naszych twarzach. Jesteś wspaniały!
Zerówka. Tegan Done– za bycie bardzo pomocną w tym tygodniu. Pilnuje porządku w naszym oddziale. Zawsze pomaga!
Thomas Roberts-Lowther– Za wspaniałą pracę z matematyki. Potrafi rozwiązać podchwytliwe zadania na osi liczbowej. Jesteśmy z
niego bardzo dumni!
Klasa 1. Livia Zien– Jest bardzo grzeczna, dobrze zachowuje się na lekcji, ma wspaniałe maniery i okazuje dużo szacunku dla starszych. Zawsze mówi dziękuję oraz przepraszam do nauczycieli
.
Ryan Kershaw –panna Calvert oraz panna McKay są porażone fantastyczną postawą Ryan w tym tygodniu! Ryan był bardzo uprzejmy oraz troskliwy w stosunku do swoich przyjaciół i nauczycieli. Bardzo stara się na lekcjach. Jest GWIAZDĄ!
Ellie Suszynska - Jesteśmy pod wielkim wrażeniem pracy wykonywanej przez Elli. Zawsze stara się ze wszystkich sił i daje z siebie
wszystko! Elli jest super gwiazdą! :)
Klasa 2. Agboola Arisekola-Ojo– Za fantastyczne zachowanie w szkole. Agboola zawsze mówi proszę oraz dziękuję . Jest bardzo
rzecznym chłopcem!
Lauryn Manecka– Bardzo mocno stara się w trakcie czytania . Tak trzymaj Lauryn!
Klasa 3- Caitlyn Flannery-Caitlyn ma wspaniałą postawę do nauki; zawsze daje z siebie wszystko na lekcjach i nigdy nie poddaje się .
Oscar Joseph-Oscar ma wspaniałą postawę do nauki, jest bardzo pomocnym partnerem dla Olly. Jest aktywny na lekcji.
Klasa 4. Victor Mazurkiewicz– za uzystkanie licencji na długopis. Zmiana charakteru pisama zrobiła na pannie Hilton duże wrażenie.
Bardzo mocno na to pracował.
Blake Butterworth—Za bycie pewnym siebie w trakcie pływania. Blake nabrał pewności siebie w pływnaniu oraz skokach do wody.
Blake stawia sobie coraz wyższe wymagania.
Klas 5. Thomas Pilling-Thomas zaskoczył wszystkich nauczycieli wspaniałą postawą oraz wysiłkiem wkładanym w zadania. Tak
trzymaj !
Shara Salgado-Shara świeciła przykładem dla pozostałych uczniów w klasie . Zawsze wykonywała zadania zgodnie z poleceniem
nauczyciela. Tak trzymaj!
Klasa 6. Gabby Kania-Gabby cały czas bardzo ciężko pracuje na lekcjach aby wykonać dobrze zadania. Gabby uzyskała fantastyczny
wynik z testu z ortografii. Tak trzymaj!
Ruby-Lou Devitt
Ruby-Lou
works incredibly well
in
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Szkolenie na Nauczyciela w Katolickim
Zrzeszeniu Nauczycieli
Szukasz wyzwania? Chiałbyś wykonywać pracę w której każdy dzień jest inny? Czy interesuje Cię zawód nauczyciela?
Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz ukończył lub wkrótce kończy studia, Katolickie Zrzeszenie z siedzibą w Preston, oferuje
szkolenie w PGCE do szkół podstawowych, gimnazjalnych ii średnich (14-19 lat).
W zrzeszeniu znajduje się ponad 60 szkół, które oferują praktyki w różnych miejscach. Więcej informacji pod nr
tel.01772 326931 lub email ctaschooldirect@olchs.lancs.sch.uk

Modlitwa za Michaela
Mike Haigh, jeden z konserwatorów szkolnych jest bardzo chory z powodu infekcji COVID i przebywa na intensywnej terapii w Blackpool Victoria Hospital. Prosimy o modlitwę za niego i jego żonę Fiona.
Wszyscy nauczyciele pracują nad przygotowaniem
wirtualnych jasełek Bożonarodzeniowych. Wirus nas
nie powstrzymuje! Wszystkie jasełka oraz kolędy będą
nagrane I udostępnione przez internet. Planujemy
przygotować bilety .

Blackpool Evening Gazette School Photo
Wszawica
U kilku uczniów kl 2 wystąpiła wszawcia. Proszę regularnie
sprawdzać włosy ii w razie potrzeby stosować odpowiednie środki
walki z wszawicą . Więcej informacji można znaleźć w linku
https://www.nhs.uk/conditions/head-lice-and-nits/

Szkolna Rada Uczniowska z życzeniami dla szpitala Blackpool Victoria
Nasza RSU spotkało się dzisiaj (zachowując dystans społeczny)
aby nakręcić życzenia dla szpitala Victoria w Blackpool. Każdy z
członków rady miał specjalną rolę do odegrania w trakcie prezentacji Bożonarodzeniowych życzeń dla wszystkich pacjentów szpitala.
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Marion ukończył 100!
Jeden z mieszkańców dzielnicy Grange Park skończy 100 lat we wtorek
17 listopada 2020. Szkoda, że będzie obchodzić urodziny w tak smutnym roku bez rodziny. Cath mieszkanka dzielnicy, poprosiła szkołę o pomoc. Zgodziliśmy się na przygotowanie 100 kartek aby w ten sposób
świętować jego urodziny. Jeśli Pańskie dziecko chciałoby przygotować
kartkę, proszę włożyć ją w kopertę i przynieść do biura w poniedziałek 16
listopada.

Wszystkie dzieci wzięły udział w uczczeniu
Dnia Pamięci w środę . Dzieci rozmyślały
nad wszystkimi, którzy stracili życie w
trakie konfliktów wojennych ii modliły się
za wszystkich umarłych. Dyrekcja szkoły w
obydwu szkołach odczytała wiersz oraz
specjalną modlitwę.
Niektóre klasy
wykonały piękne prace plastyczne.
Dziękuję wszystkim za przygotowanie tak
szczególnego apelu pomimo trudności
technicznych.

Godziny rozpoczęcia lekcji
Zdecydowaliśmy zmiejszyć czas oczekiwania dzieci do wejścia do szkoły. Od poniedziałku 16 listopada uczniowie klas 3,4,5,6 będą wchodzić do szkoły o godzinie 9.00. Uważamy że taka zmiana jest dopuszczalna
I nie będzie narażała na jakiekolwiek ryzyko. Dziękuję za wyrozumiałość.

