Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz- Przynależ- Stawaj się
Biuletyn –16lipca 2021
Katolicka
Akademia Chrystusa Króla
Rodwell Walk

Blackpool
FY3 7FG
KONTACT:
01253 395985
admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk
FACEBOOK:

Nawet nie śniło mi się że razem dotrwamy do tego dnia - pisząc ostatni biuletyn szkolny
w tym roku szkolnym 2021. Nigdy nie modliłam się tak bardzo, aby nie doszło do
zamknięcia baniek w tym tygodniu wtedy kiedy żegnamy się. Mieliśmy dużo szczęścia, I
nasze plany na końcówkę roku szkolnego spełniają się. Pomimo zamknięcia jednej bańki
w tym semestrze (CTK klasa 3) oraz kilku pracowników oraz uczniów którzy musieli
poddać się izolacji, doświadczyliśmy wyjątkowego semestru. Jestem przekonana,że
należymy do grona szczęściarzy. W wielu lokalnych szkołach dochodziło do częstego
zamykania baniek. Kierownictwo szkoły zastanawiało się jakie były tego powody. Nie
mamy jednoznacznej odpowiedzi tylko tą: modlitwa, szczęście, ostrożność w przestrzeganiu wymogów epidemiologicznych. Za wszystko jesteśmy wdzięczni Bodu!
We wrześniu pojawią się noweg wyzwania, ale mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie
poprawie i wymogi narzucone przez COVID zelżą. Będziemy na bierząco informować
rodziców o zasadach, przyprowadzania oraz odbierania dziecka ze szkoły. Do zobaczenia
we wrześniu. Początek szkoły w poniedziałek 6 września.
Udanego wypoczynku!

Msza Św w klasie 6
Powrót do szkoły

Monday 6th
September
Poniedziałek 6

W środę 14 lipca uczniowie kl 6 wzięli udział w wyjątkowej Mszy Św. na zakończenie
nauki w szkole podstawowej. Mimo tego że było mało uczestników w kościele,
uroczystość miała bardzo wyjątkowy character duchowy, refleksyjny oraz emocjonalny.
Słowa podziękowania kieruję do ks Etienne/ks Stefana za tak piękną celebrację .
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział w Mszy Św. Co roku pani Hargreaves
(była dyrektorka CTK ) jest wspominana za swoje zaangażowanie w katolickie życie w
Blackpool. W swoim testamencie wyraziła życzenie aby Pani Smith ubogacała życie duchowe naszej szkolnej społeczności. Więc co roku, uczniowie dostają specjalną książeczkę z modlitwami. Mamy nadzieję, że będą one prowadzić naszych absolwentów na
nowych ścieżkach życia.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla zwycięzców Złotej Księgi.
przedszkole. Morgan Jones Coates –za zachęcanie innych dzieci do wspólnej zabawy.Jesteś bardzo miły i troskliwy. Rosebel Renjit-za
branie udziału we współnej zabawie. Miło widzieć jak się uśmiechasz, a twoje prace plastyczne są pięne.

Zerówka . Iniya Varatharajan– za aktywny udział w Dzień Sportu! Pięknie biegała ii fantastycznie skakała!Isaac Schuller-za bycie bardzo wspaniałomyślnym względem innych, szczególnie dla swojej siostry. Podzielił się z nią swoją nagrodą! Kshiti Nadiger– Za wspaniałą samodzielną pracę z pisania. Twoja historia o Trzech Małych Świnkach zrobiła na nas ogromne wrażenie!
Klasa 1. Natalia Cioch– za okazanie wytrwałości w trakcie quizu z matematyki,kiedy zadania okazały się być dość trudne. Olivia Kennerley-Stafford-za bycie pierwszym dzieckiem w klasie, które przeczytało wyraz "saucers" w trakcie testu z fonetyki.
Klasa 2. Darcey Appleby– za wspaniałe umiejętności piłkarskie zademonstrowne na lekcji w-f! Alicia Lojek– za bycie zawsze wspaniałą uczennicą. Alicia ZAWSZE słucha, ZAWSZE daje z siebie 100%, ZAWSZE jest dobrą przyjaciółką. Darcey Appleby-Wow!! Dwukrotnie w Złotej Księdze ,ale inaczej nie może być. Świetnie radziłaś sobie na zajęciach online. Klasa 3 Lee Junior Bradwell-Lee bardzo
poprawił się w trakcie przerw, jest bardziej uprzejmy w stosunku do swoich kolegów. Luka Barnes-Luka bardzo poprawił się w
trakcie przerw, jest bardziej uprzejmy w stosunku do swoich kolegów

Klasa 4. George Roberts– za duży postęp w tabliczce

mnożenia. George wyniki testów świadczą o tym, że ciężka praca się opłaca. Poppy Whitall-za duży postęp w tabliczce mnożenia.
Twoje wyniki testów świadczą o tym, że ciężka praca się opłaca. Eniola Arisekola-Ojo– za postęp w czytaniu w domu. Dobra robota
Eniola! Harry Preston– za prace domowe . Harry włożył wiele wysiłku w organizowanie pracy domowej.Klasa 5. William Deakin-za
wspaniałą postawę na lekcjach w-f. Kai Taylor-McLaughlan-za wspaniałą współpracę na lekcjach w-f. Wszyscy zauważyli jak miły
byłeś. Kl 6. Scott Brade– za prawdziwie dojrzałą postawę w klasie oraz poza klasą. Tak trzymaj !!

Apel na
zakończeni

Jak każdego roku - czas ten jest bardzo wzruszający. Wszyscy uczniowie wzięli udział w
pożegnaniu uczniów 6 klasy. Apele na zakończenie 6 klas, świadczą jak wyjątkową społecznością jesteśmy. Wyjątkowa rodzina, która wierna jest swojemu motto Wierz, Przynależ,
Stawaj się.

e 6 klasy
Zwycięzcy przerwy obiadowej
Gratulacje dla zwycięzców.
Klasa 1– Pixie Hall & Matilda Shepherd
Klasa 2ongratulations to this week’s
– Lexi Webster & Emily Hanlon
Klasa 3– Max Devine & Emily McVan
Klasa 4– Stan Panasiuk & Eva Smith
Klasa 5– Jake Addy & Tyla Mendina
Klasa 6– Zach bridge & Lola Garner Jones

Darowizna
W tym tygodniu obdarowani zostaliśy wieloma
produktami. Wśród nich były produkty higieny z
The Hygiene Bank oraz Banku Żywności . Dziękujemy wszystkim za wszystko. Jesteśmy ogromnie
wdzięczni!
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Dzisiaj żegnamy kilkoro naszych pracowników. Pożegnania są zawsze ciężkie. W pamięci zapadną nam wspólne chwile
radości oraz łez. Wszystkim życzymy powodzenia na ich nowych ścieżkach życia.
Frankie Greenhalgh - Panna Greenhalgh spędziła w CTK 7 lat. Zaczęła jako nauczycielka a kończy jako asystentka
dyrektora. Będziemy za Tobą tęsknić!
Beth Simmons - Beth pracowała w biurze tylko przez rok, ale jej praca była bardzo cenna. Wraca do pracy w bibliotece
gdzie jest jej serce. Powodzenia!
Natalie Pugh - Będziemy za Tobą tęsknić!
Claire Higginson— Będziemy tęsknić!

Blackpool Evening Gazette School Photo

W tym tygodniu
pani Roney odwiedziła nas ze
swoim synkiem.
Miło było
widzieć ich w
szkole.

Konsultacje społeczne ws ścieżki
rowerowej na ulicy St Walburgars
Wszelkie uwagi oraz opienie ws projekt wytyczenia ścieżek
rowerowych należy składać na poniższej stronie internetowej.

www.blackpool.gov.uk/consultations to view more information
about the scheme proposal.
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Złota Księga w oddziale przedszkolno –zerówkowym

Bal 6-klasistów
Oh! Cóż to była za noc! Nasze dzieci bawiły się po prostu świetnie! Dzieci wchodziły do szkoły po czerwonym dywanie w świetle
flashów (AKA Reece Ottley), czekał tam na nie buffet z przekąskami (Podziękowanie dla pani McNamee !), tańce do muzyki ( DJ
Collins). Na koniec zostały wyróżnione za swoje osiągnięcia. Słowa uznania były wypowiedziane przez panią Eaves, pana Collins
oraz panią Smith. Były mowy, łzy i wspomnienia. Na szczęście wszystko działało pod względem technologii. Rodzice mogli uczestniczyć wirtualnie w uroczystości! Nasza szkoła Christ the King naprawdę wykonała kawał dobrej roboty w tych ciężkich czasach. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tego dnia. Szczególne podziękowanie kieruję do Pani Richardson za
przygotowanie dyplomów.

Witamy

Wsparcie rodziny

Shazia Kahn - Mama Zenia z kl 5 Shazia, rozstaje się ze swoją
dotychczasową pracą dla NHS i będzie pracować w naszej szkole
CTK. Cieszymy się, że zaakceptowała propozycję pracy razem z panią
Cullen w biurze. Shazia jest bardzo doświadczonym pracownikiem i nie
możemy doczekać się kiedy zacznie. Zrobiła na nasz ogromne wrażenie
swoimi umiejętnościami z zakresu obsługi klienta, odporością na stress
ale również swoim uśmiechem oraz poczuciem humour. Witamy w
drużynie Shazia!
Gilliann McKellar - Witamy ponownie! Gilliann, mama Riley z kl 6,
powaca do CTK w roli nauczyciela pomocniczego do pracy indywidualnej
z dzieckiem w kl 1.

Od września nasze wsparcie dla rodzin będzie wyglądało troche inaczej!

Rebecca Seabury - dziewczyna z lokalnej społeczności zostawia swoją
dotychczasową pracę w firmie, aby pracować w naszym sekretariacie w
SCCA . Rebecca ma ogromne doświadczenie w organizacji biura ii z niecierpliwością wyczekujemy momentu kiedy zacznie u nas.

Panna Truelove będzie pracować w poniedziałki, wtorki oraz środy.
Panna Murphy w czwartki oraz piątki.
Do zespołu dołączy Lisa Cropper , dzięki projektowi pod nazwą
School Home Support. Jest to organizacja charytatywana, która po
części sfinansuje to stanowisko. Lisa będzie miała pod sobą dwie
szkoły. Lisa będzie pracować od 8.30-4.30 w wymiarze 2.5 dnia
szkolnego. Lisa będzie współpracować z 15 rodzinami i będzie
pomagać w usuwaniu barrier ograniczających dzieciom naukę.!

FSM Kupony
Dzieci otrzymujące darmowe posiłki szkolne, będą
co tydzień otrzymywały drogą emailową kupon w
wysokości £15 przez okres wakacji.

