Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz- Przynależ- Stawaj się
Biuletyn— 3grudnia 2021
Katolicka
Akademia Chrystusa Króla
Rodwell Walk

Blackpool
FY3 7FG
KONTACT:
01253 395985

Bieg Elfa
Każdego roku bieżemy udział w Biegu Elfa aby wesprzeć akcję zbierania
pieniędzy dla hospicjum Trinity Hospice. Bieg odbędzie się czwartek 9 grudnia. Każda klasa pobiegnie oznaczoną trasą w wyznaczonym czasie (jeśli pogoda pozwoli). W dniu biegu dzieci mogą przynieść strój elfa, w który będą
mogły się przebrać w trakcie dnia. Proszę aby dzieci miały ubrane ciepłe kórtki, spodnie oraz buty sportowe. W tym roku nie będzie formularza sponsoring, ale w zamian poprosimy każda rodzinę o przykazanie £1.50 na pokrycie
kosztów za kapelusz elfa. Większe kwoty mile widziane! Pieniądze proszę
przekazać wychowawą do czwartku 9 grudnia. W ubiegłym roku zebraliśmy
£669. Ciekawę czy w tym roku uda się nam zebrać więcej! Przygotowaliśmy
niespodziankę dla klasy, która zbierze największą kwotę.

admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk
FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do Kalendarza

czwartek 9 grudnia
Bieg Elf
Środa 15 grudnia
Obiad Bożonarodzeniowy

Konkurs układanki
66 dzieci poprawnie rozwiązało zadanie z labiryntem. Klasa 2 oddała
największą ilość prac tj.15 sztuk. Indywidualny zwycięzca chodzi także do 2
klasy i jest nim Alan. Tabela prowadzących zmieniła się po raz kolejny; klasa
2 jest na prowadzeniu, po której na drugim miejscu jest klasa 4. Zostało
jeszcze 3 tygodnie rywalizacji. Ciekawe która klasa zdobędzie nagrodę. Klasyfikacja miejsc jest następująca:
1m-ce - kl 2 - 39 punktów
2 m-e - kl 4 - 38 punktów
3m-e - kl`1 - 35 punktów
4m-e - kl 5 - 35 punktów
5m-e - kl6 - 29 punktów
6m-e– kl 3 - 15 punktów
W tym tygodniu zadanie jest w formie anagrmu. Wystarczy, ułożyć wyrazy we
właściwej kolejności żeby wyszło imię zwierzęcia. Pierwsza litera jest podana.

Chór i Bożonarodzeniowe iluminacje
Dziesiaj wieczorem nasze chóry szkolne wystąpią z krótkim repertuarem
pieśni Bożonarodzeniowych w trakcie włączenia światełek na South Shore
Community Hub. Mikołaj został również zaproszony do zabawy! Zapalenie
światełek odbędzie się o godz. 4.30 przy budynku na Highfield Road (FY4
2JF). W następnym biuletynie podzielimy się wrażeniami.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych w Złotej Księdze
Przedszkole– Sahara W za zawieranie nowych przyjaźni oraz pracę w grupie. Pięknie widzieć Twoją
uśmiechniętą buzię Sahara!
zerówka– Ruby V za fantastycznie oraz samodzielnie przygotowany plakat na Kiermasz Bożonarodzeniowy - dobra robota Ruby!
Lore C za bycie pomocnym oraz sporzątanie po zabawie. Robisz na nas ogromne wrażenie swoim
podejściem do obowiązków!
Klasa 1– Hanna P za okazywany entuzjazm w trakcie wykonywania piosenek Bożonarodzeniowych. Robisz
to z piękną ekspresją! Dobra robota! :)
Natan T za ciężką pracę oraz wysiłek na każdej lekcji. Jesteśmy z ciebie tak bardzo dumni.
Klasa 2– Natan C. Natan tak bardzo ciężko pracuje ze swoją mama aby umieć dobrze czytać! W trakcie
ostatniego testu otrzymał NIESAMOWITE 13 punktów więcej niż ostatnio. Jego ciężka praca przynosi efekty. Dobra robota Natan!
Amiyah R. Amiyah jest dzieckiem,które ‘zawsze’ jest na tak. Zawsze słucha poleceń, zawsze stara się
mocno, zawsze jest miła oraz grzeczna. Twoja ciężka praca oraz dobre maniery są zawsze zauważane
Amiyah. Dajesz innym fantastyczny przykład w klasie.
klasa3- Syella-Rayne, Zofia H, Lexi W, Kayleigh-Mae, Harry T oraz Emily A za piękne czytanie w trakcie
Mszy Św.
Klasa 4– Alice D. Alice za odwagę oraz pokonie lęku w trakcie pływania. Alice dokonuje postępu kiedy
zaczyna w siebie wierzyć oraz gdy inni ją wspierają.
Emily M za odwagę w takcie głośnego czytania w trakcie Jasełek. Miło widzieć jak nabierasz pewności siebie!
Klasa 5- Stan P za bycie super uczniem w klasie 5. Masz zawsze dużo świetnych pomysłów, wspierasz
swoich partnerów w pracy oraz prezentujesz wspaniałą postawę do nauki—dobra robota - well done!
Olly-Jay B za ciężką pracę wkładaną w wykonywanie pracy domowej na czas oraz w domu.—dobra robota!!
Kl6- Callum M-C za wywarcie dobrego wrażenia na pannie Hilton swoim postępem w pisaniu w tym semestrze. Callum włożył wiele pracy w przygotowanie pracy na temat równouprawnienia płci.
Tyla M za piękną pracę z czytania w domu. Tyla czyta co wieczór, a je książeczka jest zawsze podpisana.

CO2 Monitors
Ministerestwo Edukacji przekazała każdej
klasie czujnik co2, który pomaga monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach..

Koszulki piłkarskie dla
kl2
Well done Willow S
for your certificate
last week.

Well done Ruby V and Lore C

Klub Piłkarski Blackpool przekaże darmową
koszulkę piłkarską dla każdego dziecka w
kl2. Rodzice muszą jedynie wypełnić formularz na google form aby zamówić koszulkę.
Formularze składać do poniedziałku 6
grudnia do godz. 17.00https://forms.gle/
WtTzhNTPDVuPQfUM9
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Roboty na osiedlu
Ulotka informacyjna została wysłana do każdego domu ws. robót wykonywanych
na Grange Park.

Świetna Środa

Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Olly-Jay B, Eniola A-O, Tyler B, Iniya V, Emily H, Syella-Rayne, Daisy A, Emily
M, Nathaniel M, Arc Jethro H oraz Adam S.

Obiad Bożonarodzeniowy/Konkurs na Kolorowanie
Wyczekujemy wszyscy szkolnego obiadu Bożonarodzeniowego z krakersami, śpiewem oraz wszystkimi
pysznościami! Nie zapomnij zamówić obiadu świątecznego dla dziecka jeśli na codzień przynosi posiłek
ze szkoły. Obiad będzie w środę 15 grudnia. Zachęcamy dzieci do ubrania świątecznego nakrycia głowy
lub akcesoriów. Czas spożycia obiadu będzie wydłużony. Krakersy przekazane przez bank żywności
będą miłym dodatkiem! Po raz kolejny Aspens ogłasza konkurs na pokolorowanie rysunku. Każde
dziecko powinno przynieść do domu kartkę z pracą konkursową. Złożenie prac do środy 8 grudnia. W
każdej klasie będzie wybrany zwycięzca, który otrzyma czekoladową nagrodę. Miłego kolorowania!

Informacja od Rady Rodzicielskiej
Wczoraj Thomas, Riah, Teyah oraz Amelia pomogli przygotować oraz sprzedać bilety na loterię butelkową. Zebraliśmy w sumie £263.42. Kwota ta dołączy
do zysku z Kiermaszu Bożonarodzeniowego £1,908.27. Musimy jeszcze rozliczyć wszystkie wydatki. Ostateczny zysk ogłoszony zostanie w kolejnym
biuletynie.
Do odebrania nagroda z główniej loterii, w postaci 2 obiadów w No. 4 pub, numer losu 00150 Joyce Jones.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Konkurs na koronę

Śniadanie
Zauważyliśmy wiele dzieci jedzących śniadanie w drodze do szkoły. Proszę dopilnować aby śniadanie było zjadane w domu.

Dziękuję tym dzieciom które wzięły udział w konkusie
na koronę z okazji święta Chrystusa Króla 21 listopada.
Wszystkie korony były pięne. Zwycięzcami zostały Sophia B oraz Zofia G z kl 3!

Liturgia Adwentowa
Niestety nasza Liturgia Adwentowa nie odbędzie się w tym roku. Kilkoro dzieci z naszej szkoły miało reprezenotwać nas. Ich wysiłki zostaną nagrane w przyszłym tygodniu. Dzieci miały próby z panna Calvert
jestem im ogromnie wdzięczna za zangażowanie. Film będzie można obejrzec niebawem na stronie szkoły
lub dojo.
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Wariant Omicron
W sobotę 27 listopada , Premier ogłosił wprowadzenie nowych tymczasowych obostrzeń w związku z
pojawieniem się nowego wariantu COVID –19 o nazwie Omicron w Wielkiej Brytanii. W niedzielę 28 listopada Ministerestwo Edukacji ogłosiło wprowadzenie następujących zasad na terenie placówek
edukacyjnych: obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach wspólnych dla pracowników oraz
utrzymywanie dystansu społecznego. Szkolne procedury zostały dopasowane do wymogów odgórnych. W
razie pytań proszę o kontakt z biurem szkoły.

Przypadki w rodzinach
Zwracamy się z prośbą o informowanie szkoły o pozytywnych przypadkach zachorowań w gospodarstwach domowych. W takich sytuacjach prosimy aby dzieci miały wykonany test pcr zanim wrócą do
szkoły. Wynik testu powinien być dostarczony do kierownictwa szkoły. Przypominamy, że w stytuacji
kiedy których z domowników będzie pozytywny, a wynik pcr dziecka będzie negatywny, apelujemy aby
dziecku wykonywać test 30min co dziennie przez kolejne 10 dni od potwierdzonego przypadku
pozytywnego. Zdajemy sobie sprawę że jest to kolejna czynność, którą trzeba wykonać rano przed
wyjściem do szkoły, ale jest to jedyny sposób na ograniczenie zakażeń wśród uczniów oraz pracowników .

Warsztaty Artystyczne
Wiele osób wie, że 15 grudnia odbędzie się parade Bożonarodzeniowa na dzielnicy Grange Park . Dzieci
wykonały latarnie oraz nakrycia głowy na tą okazję. Dziękujemy tym rodzinom, które uczestniczyły w warsztatach w ubiegły wtorek. W przyszłym tygodniu latarnie będą ozdabiane.

