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Do przodu Anglio!

Gratulacje dla Anglii! To jest wspaniały winik dla
piłkarskiej drużyny angielskiej w meczu z Danią! Anglia będzie grała w finale przeciwko Włochom w
niedzielę 11 lipca.

KONTACT:
01253 395985
admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

Dzień Sportu
Klasy 4, 5 & 6 miały dzień sportu w tym tygodniu. Poniżej zdjęcia z najlepszymi momentami. Bardzo nam przykro, że rodzice oraz przyjaciele nie mogli z nami być—
bardzo nam brakowało Was. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci do
normy. Dzieci doświadczyły wyjątkowych momentów, szczególnie wtedy gdy
świętowały zwycięstwo!

FACEBOOK:

5

Narodowy Dzień Higieny
W tym tygodniu świętowaliśmy naszą współpracę z partnerem The Hygiene Bank. Firma ta przekazała wiele różnych środków higieny naszej szkole. Otrzymaliśmy szampony, maski, odżywki, płyny do mycia rąk oraż żele. Różności! Na ich stronie można
zobaczyć w całości ich działalność!
https://thehygienebank.com/
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Ceremonia wręczenia nagród od Zarządu Szkoły
W tym tygodniu świętowaliśmy wręczenie nagród od Zarządu Szkoły. Pani Smith jest wdzięczna za wkład wsniesiony
przez jednego z naszych rodziców będącym Członkiem Zarządu, Mary Speakman. Pomimo braku “internet” z nieznanych powodów, uczniowie, rodzice oraz przyjaciele nie zrazili się opóźnieniem. Dziękuję za cierpliwość!
Często się zdarza, że pani Smith zapomina o pewnych sprawach i tym razem zapomniała, że nasz oddział przedszkolno– zerówkowy miał otrzymać nagrody za frekwencję w przyszłym tygodniu a nie w tym. Oficjalnie będziemy
świętować to w za tydzień.
Dziękuję wszystkim którzy pomogli w organizacji tego uroczystego apelu przede wszystkim pani Lund (CTK Y2 SSA) ,
która przygotowała piękne prezenty. Gratuluję wszystkim nominowanym, a w szczególności Aimee-Grace BewickEwing oraz Alexowi Lipke.

Przedszkole 1
Przedszkole 2
zerówka
klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

Nominacja za Etos Pracy

Nominacja za Osiągnięcia

Myla-Beau Shorrock

Aleksander Mazurkiewicz

Charleigh Bradwell

Lucas Vasconcelos

Adam Soltani

Ashton Harker

Annabelle Flook

Pixie Hall

Alicia Lojek

Emily Ashworth

Kelsey Collins

Mia Jochymek

Heidi Powell

Sydney Tooze

Jose Pelaio

Ruby Rawcliffe

Aimee-Grace Bewick Ewing

Alex Lipke

Miło było usłyszeć nasz szkolny chór śpiewający “The Circle Of Life”?! Utrzymywali dystans
społeczny, ale i tak zaśpiewali współnie! Pięknie to brzmiało. Panna Malinson oraz pani
Schofield ciężko pracowały aby osiągniąć taki efekt. Dobra robota!
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Specjalny obiad w ostatni dzień szkoły
Aspen przygotowuje specjalny obiad w ostatni dzień szkoły
tj. 16 lipca w piątek. Obiad z “rybą” przesunięty jest na
czwartek.
Dzieci które chcę zjeść obiad szkolny w tym dniu, prosimy
zgłaszać do biura szkoły z wyprzedzeniem.

Piątek 16 lipca

Menu
Kotlety z
kurczaka

Zwycięzcy Przerwy obiadowej

Lub
Kotlety z
Quorn

Gratulacje dla zwycięzców przerwy
obiadowej.

Frytki

Kukurydza
Lody

klasa 1– Annabelle Flook &
Parker Urwin
klasa 2– Daisy Taylor-Coleman &
Kayleigh-Mae Staton
klasa 4– Olivia Cichosz & Heidi Powell
Klasa 5– Callum McCaul & Zoe Tingson
klasa 6– Alex Lipke & Farrah Brownwood

Blackpool Evening Gazette School Photo
Biblioteki Publiczne
Biblioteki przygotowują serię ciekawych zajęć w trakcie
wakacji. Program rozpoczyna się w sobotę 10 lipca.
Więcej informacji w dołączonej ulotce.
1) wtorej 3 sierpnia Anchorsholme park
2) czwartek 5 sierpnia- Devonshire Rock Gardens
3) wtorek 10 sierpnia- Gynn Gardens
4) czwartek 12 sierpnia- Louis Horrocks Park (Lytham/Highfield Road)
5) wtorek 17 sierpnia Kingscote Park (Layton)
6) czwartek 19 sierpnia - Moor Park
7) wtorek 24 sierpnia - Revoe Park
8) czwartek 26sierpnia Watson Road Park
Wszystkie atrakcje są całkowicie nieodpłatne. Rezerwacja odbywa się przez Eventbrite od soboty 10 lipca. Zapraszamy!
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Rodzic w Zarządzie Szkoły
Pamiętajcie, że każdy rodzic ma głos do oddania w wyborach do Zarządu Szkoły. Dwu kandydatów prezentuje swoją selwetkę
poniżej.
Shazia Khan
Jestem optymistyczną, przyjazną oraz pewną siebie osobą, która ma wiele do zaoferowania. Ciężko pracuję, jestem godna zaufania
oraz przykładam dużą wage do szczegółów. Mam poczucie humori i jestem zawsze gotowa na wyzwania. Jako rodzic zawsze chcę
dla dzieci najlepiej. Jestem gotowa odegrać rolę w tym aby mieć pewność że nasze dzieci otrzumują wszystko co jest potrzebne aby
osiągnęły swój potęcjał. Bycie członkiem zarządu oznacza dla mnie nie tylko udoskonalanie ale również świętowanie osiągnięć.
Helen Richards
Wierzę, że moja przenikliwość połączona z umiejętnościami osobowościowymi , spełnia oczekiwania do pełnienia tej roli. Mocno
wierzę w równoprawnienie oraz różnorodność w połączniu ze współczuciem dla innych. Szanuję nauczycieli oraz wierzę w edukację
Rozumiem wyzwania przed jakimi stoi szkoła oraz społeczność lokalna. Chcę mieć udział w dokonywaniu pozytywnej zmiany.
Termin zakończenia w piątek 16 lipca. Zwycięzcę ogłosimy w trakcie wakacji. Wybory odbędą się w przyszłym tygodniu.

Zostań i pobaw się

Nasze sesje ‘ zostań i pobaw się’ zyskały
dużą popularność. W tym tygodniu dzieci
wykonały lalki z klamerek na bieliznę, które
wzięły do domu. Pozostała jeszcze jedna
sesja przed wakacjami.

Progi zwalniające
Na parkingu CTK pojawiły się dwa nowe progi
zwalniające w celu zwiększenia bezpieczeństwa .
W dalszym ciągu
przypominamy
rodzicom o
właściwym korzystaniu z parkingu
szkolnego.

Klub Tańca CTK
Ostatni w tym roku klub tańca CTK odbędzie się
w środę 14 lipca. Przepraszamy, że sms ws. Odwołanych zajęć w tym tygodniu nie dotarły do
wszystkich. Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie.

MUGA
Trzy boiska poddane zostaną renowacji w trakcie przerwy wakacyjnej.
Pierwsze dwa—mniejszy MUGA w CTK oraz większy MUGA w St Mary’s
będzie miał zmienioną nawierzchnię oraz nowe linie. St Cuthbert’s MUGA
będzie kompletnie przerobiony. Chcemy, aby były wspaniałym miejscem zabaw dla dzieci od września i dalej! W St Cuthbert’s parking na rowery będzie
przemieszczony. Jim, nasz szkolny konserwator zajmie się tym w trakcie lata.

Konsultacje ws. Nowej ścieszki rowerowej na St Walburga’s

Czekamy na opinie ws.nowej ścieszki rowerowej na głównej drodze
przy St Mary’s. Urząd miejski czeka na opinie.

