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Wyjątkowe Pożegnanie
Wczoraj po przez sms zwróciliśmy się do rodziców z proźbą o wsparcie. Obiecałam, że więcej
informacji udzielę w dzisiejszym biuletynie co nie mniejszym czynię. W związku w pogrzebem
naszego kochanego kolegi, konserwatora Michaela Haigh, Zarząd Szkoły podjął decyzję o
wcześniejszym zakończeniu dnia aby pracownicy całej Akademii mogli wyrazić szacunek. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następny piątek 4 grudnia.
Wychowawcy poszczególnych klas poinformują o godzinie odbioru dziecka ze szkoły. Przebiegnie to zgodnie z zasadami sanitarnymi COVID na takich samych zasadach jak każdego
dnia. Odbiór dzieci rozpocznie się o godz. 12.00 (normalnie 15.00). Pierwsi wyjdą przedszkolaki, zerówkowicze oraz klasa 1 i 2 z rodzeństwem. Następnie klasy 3,4,5,6. Uczniowie
którzy nie mają przyzwolenia na samodzielne wracanie ze szkoły, nie będą mogli wyjść bez
dorosłego.
Jeśli dziecko korzysta z zasiłków (universal) lub darmowego posiłku szkolnego, przygotowane
zostanie jedzenie do domu. Jeśli dziecko płaci za posiłki i tego dnia będzie chciało żeby zostało przygotowane, proszę poinformować biuro szkolne. Tego dnia nie będzie świetlicy
popołudniowej ani klubu tanecznego. Świetlica poranna będzie otwarta normalnie.
Kierujący ruchem ulicznym poproszeni zostali o rozpoczęcie pracy wcześniej, aby zapewnić
bezpieczeństwo uczniom.
Michael był bardzo rodzinnym człowiekiem, który regularnie przypominał pani Smith oraz innym pracownikom, zakończeniu dnia pracy i powrocie do domu żeby spędzić czas ze swoimi
ukochanymi. Proszę o jego słowach pamiętać i realizować jeśli jest to możliwe. Wystarczy
wspólnie obejrzeć film, pójść na spacer lub porozmawiać przy herbacie. Jakkolwiek będziecie
spędzać czas z rodziną, pomyślcie o Michaelu i o jego umiejętnościach.
Bardzo dziękuję wszystkim za wyrozumienie i współpracę w tych smutnych okolicznościach.
Wcześniejsze zakończenie zajęć umożliwi pracownikom szkoły ostatnie godne pożegnanie
Michael.
Proszę o modlitwę za śp.Michael i Jego rodzinę

Daty do kalendarza
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Pierwsza niedziela
Adwentu



Piątek 4 grudnia Zakończenie zajęć o

Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich tych rodziców, którzy noszą maski na terenie
szkoły. Doceniamy Waszą współpracę i troskę o bezpieczeństwo dzieci, innych rodzin oraz
pracowników. Tylko osoby z problemami zdrowotnymi są zwolnieni z noszenia maseczki. W
takich sytuacjach proszę skontaktować się z pracownikiem szkoły dyżurującym przy bramie.

12.00


11 Grudnia Szkolny
Obiad
Bożonarodzeniowy



18 grudnia początek

przerwy
Bożonarodzeniowej

Kartki Bożonarodzeniowe oraz prezenty
Zachecamy dzieci oraz personel do wypisywania kartek
Bożonarodzeniowych, ale będą one musiały przejść 3
dniową kwarantannę zanim zostaną dostarczone do
adresata! Pojawiły się pytania o rodziców dot. prazentów
dla nauczycieli. Prezenty również będą poddane kawarantannie i dostarczone zostaną do odpowiedniej osoby.
Dziękuję za zainteresowanie!
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla wszystkich nominowanych dzieci.
Przedszkole. Archie Ashworth– za dobre zachowanie oraz postęp w nauce, gratulacje Archie!Liliana Chluba– za samodzielną pracę
z matematyki, wspaniałe bloczki cyfrowe oraz słuchanie nauczycielki. Tak trzymaj! Zerówka . Isabella Done– za nieustanne próby pisania literek poprawnie. Kshiti Nadiger– za to że w trakcie prób Jasełek zawsze była bardzo pewna siebie.Klasa 1. Lula Cunningham–
Bardzo jesteśmy zadowoleni z Twoich postępów na fonetyce. Nathaniel Morrison– za wprowadzenie panny Calvert w ogromne
zdziwienie w trakcie fonetyki. Klasa 2. Deacon Robinson-Panna Jackson oraz pani Mrs Lund były zadziwione postępem jaki Deacon
dokonał w czytaniu. Lillie-Mae Allen -Lillie-Mae zawsze bardzo chętnie opowiada o historiach które przeczytała w domu.Klasa 3(Nominowany przez pannę Calvert) Luka Barnes– za bycie bardzo troskliwym bratem w momencie odprowadzania jej do klasy każdego
ranka. Olly James Steeden– za ogromny postęp w pisaniu. Olly James bardzo poprawił swój character pisma. Kevi Roberts-Kevi daje
zawsze dobry przykład innym pod względem zachowania oraz stosunku do nauki. Klasa 4. Eva Smith– Za pewność siebie w rozwiązywaniu zadań z matematyki oraz udzielanie jasnych, szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień. Stan Panasiuk– za czytanie dużej ilości
książek w domu. Klasa 5. Tyla Mendina-Zawsze robi właściwe rzeczy. Tyla jest wyjątkowym przykładem ucznia w klasie 5 .
Junior Singleton– Za udzielanie zawsze przemyślanych pisemnych odpowiedzi w tym tygodniu.
Klasa 6. Tyler Priyanu– od początku klasy 6 , pracuje bardzo dobrze na lekcjach .

Nagroda ŻyczliwościCOVID
Czy zauważyliście kogoś z Niebieską Odznaką COVID Życzliwość w tym tygodniu? Zapytajcie
ich czym sobie na nią zasłużyli? Każdego tygodnia ktoś inny zostanie wybrany!

Obiad Bożonarodzeniowy odbędzie się w piątek 11 grudnia . To już za 13 dni! Każde dziecko może dostać
obiad. Chętnych do skorzystania z obiadu świątecznego, którzy normalnie przynoszą domowy posiłek,
prosimy aby zgłosili się do biura. Zapisy są obowiązkowe. Cena obiadu £2.20. Do biuletynu dołączone jest
menu.

PŁYWANIE

Swimming

Od wtorku 8 grudnia wracamy na basen w Moor Park!
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Początek Adwentu
Każda klasa ma świece i przygotowuje wieniec adwentowy. Przygotowaliśmy również małe przedsiewzięcie
polegające na kolorowaniu, które pomoże nam odliczać dni do Bożego Narodzenia. Kath w St Kent’s zaproponowała kolorowanie co tydzień i odsyłanie na poniższy adres parafii St Kent’s. (po 4-ej Niedzieli Adwentu) :
office@ctkstkents.org.uk

To był wspaniały dzień w Swetrze Świątecznym! Wszystkim bardzo
podobało się! Wszystkim dziękuję za włączenie się w akcję.

Odpust Chrystusa Króla
W niedzielę przypadał Odpust w naszej parafii! Ok. 45
rodzin wzięło udział w konkursie na upiecznie babeczki ze
odpowiednią
dekoracją
Wypieki
były
wspaniałe! Zwycięzcami zostali
Przedszkole - Benjamin Kennerley-Stafford (przystąpiło
10 uczniów)
zeróka - Hannah Przybylska ( przystąpiło 10 uczniów)

klasa 2 - Alexander Przybylski (przystąpiło 8
uczniów)
klasa 3 - niestety nikt nie przystąpił
klasa 4 Thomas Leadley (przystąpiło 9 uczniów)
klasa 5 Lilah Osbaldeston
klasa 6 -niestety nikt nie przystąpił

Blackpool Evening Gazette School Photo

Świetlica Poza
Szkolna

Obecnie analizujemy sposób funkcjonowania Świetlicy Pozalekcyjnej. Chętnych z
korzystania prosimy o wcześniejszą rezerwację TELEFONICZNĄ miejsca w
biurze do godziny 14.00.Dziękujemy za współpracę
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Kurs ‘Bycie Rodzicem’
Nowy darmowy kurs online ‘Bycie Rodzicem’ rozpoczyna się w styczniu 2021. Sierowany jest do mieszkańców Blackpool . Doświadczeni rodzice dzielą się swoją cenną wiedzą jak budować silne relacje z dziećmi.
The key topics covered on this 9 week course include: Komunikowanie się z dziećmi
 Rozumienie zachowania
 Utrzymanie dyscypliny
 Umiejętność słuchania
 Wyznaczanie granic
 Radzenie sobie ze stresem
Więcej informacji udziela Sarah Greene tel 07387 250094 lub email sarah.greene@blackpool.gov.uk

Ogromne podziękowanie
kieruję do Logan Bradwell
z Zerówki, ze bardzo hojny datek, który szkoła otrzymała dzisiaj. Logan
przekazał swoje pieniążki
od Wróżki Zębuszki—całe
pięć funtów– na zakup
prezentu świątecznego dla dziecka, które w tym roku
prezentu nie dostałoby gdyby nie akcja dobroczynna,
w której szkoła uczestniczy. Pani Schofield była w niebowzięta ! Pięknie Logan .

Co roku bierzemy udział w akcji Bieg Elfa w
trakcie której zbieramy pieniądze na hospicjum
Trinity Hospice. W tym roku
zaproszeni zostaliśmy do biegu z zachowaniem dystansu społecznego, który ma na
celu szerzyć świadomość o tej działalności

Pani McNamee obchodzi 50
urodziny !
Klasa 4, świetlica popołudniowa oraz pracownicy szkoły wspaniale
świętowali
urodziny
pani McNamee, która
zaprosiła
na
smacznego loda!
Dziękujemy
McNamee.

pani

Rodzicie z małymi dziećmi proszeni są o
trzymanie pociech za rękę przy wchodzeniu
na teren szkoły i chodniku. Zdarzyło się kilkakrotnie,że dzieci wybiegały na parkingu
pod koła samochodu. Bezpieczeństwo jest
zawsze naszym priorytetem. Dziękuję.

