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To były wspaniałe dni! Pomimo odwołania dni zapoznawczych dla klasy 6, zdołaliśmy
zorganizować ciekawe zajęcia (na mniejszą skalę niż pierwotnie planowaliśmy) dla
wszystkich naszych uczniów. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia.
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Zerówka spędziła dużo czasu na dworzu. Dzieci grały w różne zabawy ze spadochronem.
Wykonywaliśmy własne portrety wykorzystując naturalne materiały. Dzisiaj byliśmy na
polowaniu na cyfry . Wszyscy spędzili miło czas!
Miło było poznać przyszłą klasę 5! Wykonaliśmy wiele ciekawych zadań, pozwalających
lepiej poznać się. Robiliśmy prace plastyczne, rozwiązywaliśmy zadania matematyczne
oraz sprawdzaliśmy swoją wiedzę na Blooket ( wszyscy mogli wykazać się znajomością
imion bohaterów Disney’a)

Nagroda Zarządu Szkoły
Na początku przyszłego tygodnia odbędzie się seria prezentacji przygotowanych przez dzieci
nominowane do rocznej nagrody w kategorii Etos i Osiągnięcia w Nauce. Lista nominowanych
oraz zwycięzców zostanie opublikowana na klasowym dojo i naszej stronie internetowej. Informacje zostaną przekazane w trakcie uroczystego apelu.Rodziny tych dzieci zostaną zaproszone
po przez sms do uczestnictwa w apelu .
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla zwycięzców tego tygodnia.
Przedszkole. Nadia Kozlowska-za niesamowitą samodzielna pracę. Jestem pod ogromnym wrażeniem twoich pomysłów! Tak
trzymaj! Charleigh Bradwell– za bycie uprzejmą i pomaganie dla każdego kto jest w potrzebie, pięknie Charlie-Rose!
Zerówka. Zofia Konczewska– za fantastyczną prace w domu. Bardzo lubimy oglądać Twoją pracę każdego poranka! Logan Bradwellza słuchanie nauczycieli oraz udzielanie wspaniałych wyjaśnień do zadań z brakującymi liczbami.
Klasa 1. Natan Czechowski-za wspaniałą pracę w domu w tym tygodniu. Jesteśy z ciebie bardzo dumni!
miłym uczniem w klasie. Wspieranie przyjaciół jest tak wspaniałą rzeczą Byron! :) Olivia Kennerley-Stafford

Byron Brade– za bycie
Za podnoszenie

sobie zawsze poprzeczki w trakcie lekcji z pisania. Bardzo pięknie pracujesz pisząc złożone zdania. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem!
klasa 2. Kohiin Uddin-Fawcett-Kohiin swoją postawą demonstruje że jest gotowy do przejścia do klasy 3! Ma bardo rozsądne
podejście do nauki, tak trzymaj!
klasa 3 Kelsey Collins-Kelsey ma wspaniałą postawę do nauki: zawsze próbuje nowych rzeczy, i daje z siebie wszystko. Olly James
Steeden-Olly James coraz piękniej czyta. Przeczytał fragment z ‘The Iron Man’ z minimalną pomocą . Archie Rawcliffe-Archie coraz
lepiej czyta. Przeczytał fragment z ‘The Iron Man’ z minimalną pomocą . Klasa 4. Heidi Powell– za otrzymanie licencji na długopis.

Heidi okazała wielką determinację oraz uporczywość w doskonaleniu swojego charakteru pisma. LeSean Richards-za otrzymanie licencji na długopis. Zmiana w charakterze pisama jest zdumiewająca. Klasa 5. Teyah Farnell Goldie– za dawanie z siebe zawsze 100%
we wszystkim co robi. Jose Pelaio-Jose był prawdziwym wzorem dla innych w tym tygodniu. Wskazujesz wszystkim właściwa drogę.
klasa 6. Kyron Uddin Fawcett-Kyron zrobił na nauczycielach wrażeniem swoją wzorcową postawą pomimo tego że jego koledzy dokonują niewłaściwych wyborów.

Komunikacja

MCAS

Komunikowanie się drogą emailową jest na przestrzeni ostatnich
miesięcy główną formą wymiany informcji między szkołą a
rodzinami starającymi się o miejsce dla dziecka w naszej szkole.
Jeśli adres nie jest jeszcze dostarczony, proszę to zrobić jak
najszybciej. W ten sposób będziemy na bieżąco infomować rodziny
o ważnych sprawach, na wypadek gdyby sms, do jo nie działały.

Wiele rodzin korzysta z aplikacji Teachers 2
Parents, aby kontaktować się ze szkołą. W
przeciągu najbliższych tygodni będziemy
powoli rezygnować z T2P i wprowadzać nowy
system My Child At School (MCAS). Więcej informacji dostarczymy razem ze świadectwami
szkolnymi oraz przez emaila. Mamy nadzieję,że w trakcie wakacj rodzice zapoznają się
z aplikacją i będą mogli używać jej od
września. Nowa aplikacjia umożliwia rodzicom
wgląd we frekwencję, szkolnego jadłospisu,
płatności oraz oferuje funkcję sms. Jesteśmy w
trakcie zapoznawania się z jej potencjałem.

Gwiazdy Przerwy obiadowej
Gratulacje dla zwycięzców tego
tygodnia.
Klasa 1– Lola-Rae Barnes &
Natan Czechowski
Klasa 2– Lillie-Mae Allen &
Kayla Taylor-McLaughlan
Klasa 3– Caitlyn Flannery & Luka Barnes
Klasa 4– Heidi Powell & Tyler Busby
Klasa 5– Sebastian Podolec & Kai Taylor- McLaughlan
Klasa 6-Amelia Rodaway & Aimee-Grace Bewick -Ewing
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Punkty szczepień bez konieczności

Wyjątkowe danie Aspens

rezerwacji

Aspens przygotowuje wyjątkowy obiad w
piątek 16 lipca. Dzieci które chcą z niego
skorzystać a na codzień przynoszą
jedzenie z domu, proszę zgłaszać do biura. Menu jest nastęujące:Nuggets z kurczaka lub nagetsy z Quorn
Frytki
Lody z ciastkim maślanym

CTK Wakacyjne
zajęcia

Planujemy wiele wakacyjnych zajęć dla
dzieci . Boat House Youth zaoferowało szkole
wiele nieodpłatnych miejsc dla dzieci. Więcej informacji dotrze prze sms-y.

Klasa 3 idzie na wycieczkę do Outdoor Revolution w Stanley Parku w czwartek 8 lipca.
Dzieci będą wspinały się na linach oraz
biegały na orientację w terenie.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Dzień sportu w oddziale przedszkolno-zerówkowym był bardzo udany!Dzieci
biegały, skakały, rzucały woraczkami, pokonywały biegi przez przeszkody.
Wszystkim dopisywał wspaniały sportowy duch!
Brakowało nam bardzo rodziców, mamy nadzieję że będą mogli przyjść za rok!
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Złota Księga w oddziale przedszkolno– zerówkowym

Opiekun na czas przerwy obiadowej
Przypominam, że termin składania podań na opiekuna w trakcie przerw obiadowych, upływa
w poniedziałek 5 lipca o godz. 12. Posada jest skierowana dla entuzjastycznych osób , które
aktywnie będą troszczyć się o naszych uczniów w trakcie przerwy obadowej.

Zwycięzcy Trofeum
Zarząd Klubu Piłki Nożnej w Blackpool dał możliwość ucznom klasy 5 obejrzenia z bliska trofeum ostatnio zdobytego w trakcie rozgrywek Pierwszej Ligii!
Po heroicznej walce Klub Piłkarski z Blackpool pokonał drużynę z Oxford Utd w trakcie finału
w maju. Nasz Klub z Blackpool pragnie podzielić się swoją radością z jak największą liczbą
mieszkańców.
Marc Joseph, członek Zarząd Klubu przywiózł trofeum do naszej szkoły.

