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Bilet wstępu 2
funty, w tym
babeczka i ciepły
napój

Z końcem kolejnego tygodnia,
zbliżamy się do szkolnego Kiermaszu
Bożonarodzeniowego!
Zbiórka fantów na loterie rośnie w
szybkim tempie po tym jak dzieci
oraz pracownicy przyszli dzisiaj do
szkoły w pidżamie w zamian za
przekazanie butelki na loterię
świąteczną. Wystarczy popatrzeć
na zdjęcia - nieźle na niech
prezentujemy się.
Pandemia COVID wymusza na
nas ograniczenie liczby uczestniczących w kiermaszu oraz
utrzymanie bezpiecznego dystansu, aby zapewnić bezpieczeństwo dla jego uczestników.
Odwiedzający będą proszeni o
noszenie maseczek a drzwi oraz
okna będą otwarte aby zapewnić

Loteria CTK

LOTERIA FANTOWA

Przypominamy o zakupie losów na loterię w
biurze szkoły. Każde dziecko dostało losy do
domu, ale zostało jeszcze dużo do sprzedaży
w biurze.

26 listopada
Bożonarodzeniowy

Kiermasz
1 grudnia
Jasełka kl3-6
8 grudnia

Jasełka & Koncert Kolęd
Przygotowania do Jasełek oraz koncertu kolęd ruszyły pełną parą. WCieszymy
się że tak wielu rodziców chce kupic bilety wstępu, ale nie są one jeszcze w
pełni przygotowane do sprzedaży. Najpierw musimy mieć pewność, że dostosujemy wymogi bezpieczeństwa ii aby każda rodzina mogła nabyć odpowiednią ilość biletów. Zgodnie z wymogami COVID, na rodzinę będą przypadać dwa bilety, plus obowiązek noszenia maseczki ( uwzgledniane będą
wyjątki medyczne). Mamy nadzieję, że COVID nie powstrzyma nas od
tegoroczengo świętowania, ale musimy zachować ostrożność. W kolejnym
biuletynie poinformujemy o ostatecznych decyzjach dotyczących organizacji.

Jasełka kl1-kl2
14 grudnia
Jasełka przedszkole/
zerówka

Występy Chóru
Nasz szkolny chór planuje kilka występów w
nadchodzących tygodniach. Proszę pamiętać o
terminach i w miarę możliwości uczestniczyć w
nich!
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla wyróżnionych w tym tygodniu.
przedszkole– Rosebel R za bycie bardzo przyjazną oraz coraz bardziej pewniejszą siebie . Tak trzymaj Rosebel!
Anastasia B za wspaniałe umiejętności w rysowaniu oraz za bycie bardzo kreatywną. Pięknie Anastasia!
Zerówka- Nadia K za samodzielną dodatkową naukę. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumi!
Lillie T za piękną pracę z pisania w tym tygodniu. Jesteśmy z Ciebie dumni!
Klasa 1- Thomas R-L za ogromne postępy w formułowaniu liter.
Willow F za piękne przepisywanie dzięki Twoim nowym ślicznym okularkom. Zrobiłaś na nas wielkie wrażenie.
:)
klasa 2- Natasza K. wprawia nas w zachwyt tym jak dużo czyta w domu! Jej notatnik z czytania jest
zapełniony wspaniałymi komentarzami z domu! Zaangażowanie do czytania pomogło Nataszy przejść do
wyższej grupy z fonetyki ! Utrzymuj tak wysoki poziom Natasza!
Ellie S. jest wspaniałą partnerką w nauce ! Zawsze jest cierpliwa i okazuje wsparcie w potrzebie. Ellie zawsze
zachęca innych do dokonywania właściwych wyborów. Ellie daje fantastyczny przykład do naśladowania.
Klasa 3 - Kyan L. Panna Calvert została niemal POWALONA Twoimi wspaniałymi umiejętnościami
fonetycznymi. Stajesz się ekspertem w tej dziedzinie. Dobra robota:)
Kayla T-M. Kayla zwróciła na siebie uwagę opiekunów tym że dzieliła się sprzętem do zabaw z innymi.
Zaoferowała zapłakanemu dziecku swój przyrząd do zabawy i pojawił się uśmiech na twarzy malucha.
Aleksander P. Aleksander dokonał spontanicznego aktu uprzejmości. Kupił innemu dziecku, które nie miało
pieniędzy, bronsoletkę z makami.
Klasa 4- Riley S. Riley zrobił na panu Mitchell oraz pani Lewis ogromne wrażenie tym jak pięknie czytał w tym
tygodniu. Codziennie czytał z rodzicem online. - Wspaniała Robota Riley!
Hanna M. Hanna jest w klasie to sama radość i przyjemność. Jest prawdziwym wzorem do naśladowania pod
względem zachowania oraz stosunku do nauki. Zawsze daje z siebie wszystko i szuka pomocy jeśli jej potrzebuje. Pięknie!
Klasa 5- Charlie A za świetny śpiew w trakcie spotkań w Boathouse.
Poppy O'C za wspaniałą pracę z pisania. Dokładałaś wielu starań, właściwie odnosiłaś się do komentarzy i
stworzyłaś pracę informującą o Południowo Afrykańskim Apartheidzie. Pięknie!
Klasa 6- Sebastian P za bycie sumiennym oraz ciężko pracującym uczniem. Pomimo nieobecności w szkole z
powodu choroby, Sebastian czytał codziennie książkę.
Willow B za dużą pracę w domu wkładaną w doskonalenie umiejętności czytania. Pięknie Willow! Zauważyliśmy, że stajesz się coraz bardziej pewna siebie!
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Świetna Środa
Ogromne gratulacje od opiekunów przerwy obiadowej przekazujemy dla
Lilah O, Kai T-M, Olly-Jay, Le Sean, Harry, Kyan, Annabelle F oraz LolaRae.
Tak trzymajcie!

WYWIADÓWKA

Dziękuję tym rodzicom, którzy skontaktowali się z wychowawcami w ramach wywiadówki. Frekwencja była
imponująca. Procentowo prezentuje się następująco: przedszkole 73.3%, zerówka 90%, klasa 1
93.3%,klasa 2 90%, klasa 3 73.3%, klasa 4 80%, klasa5 65.6% klasa 6 70.9%.
Ze względu na COVID wywiadówki telefoniczne były najbezpieczniejszym sposobem komunikacji. Opinie
zwrotne rodziców były bardzo pozytywne. W dalszym ciągu można umawiać się na wywiadówki przez telefon. Szczegóły proszę uzgadniać bezpośrednio z wychowawcami. Biuro szkoły nie zajmuje się już
rezerwowaniem terminów. Ogromne podziękowania kieruję do tych którzy przygotowali raporty, wyznaczyli
kolejne cele oraz pomagali przy organizacji całego dnia. To był ogromny zbiorowy wysiłek całego zespołu.

Uroczystość Chrystusa Króla
W tę niedzielę, 21 listopada świętujemy uroczystość ChrysBlackpool Evening
Gazette School Photo
tusa Króla.

Nasza szkoła– Katolicka Akademia Chrystusa Króla - została
nazwana na cześć tego święta.
W ramach obchodów tego wyjątkowego dnia, do wykonania
jest zadanie polegające na pokolorowaniu lub udekorowaniu
papierowej korony. Każde dziecko otrzyma papierową koronę
do domu. Po jej udekorowaniu, można przynieść ją do
kościoła i pokazać innym osobą. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na Mszy Świętej.

Bieg Elfa
Mamy nadzieję wystartować
w kolejnym Biegu Elfa 2021
aby zebrać pieniądze na
Brian House. Więcej informacji
dostarczymy
wkrótce!
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Występy CTK
Miło było obejrzeć występ na żywo uczniów CTK w ostatnią środę.
Apel był nagrywany, a clip z występu będzie dostępny na dojo oraz
szkolnej stronie internetowej. Cudownie było oglądać dzieci kolejny raz
w kostiumach. Jeszcze raz dziękuję ogromnie Lesley oraz harcerzom
za wypożyczenie kapitalnych kostiumów.

MCAS
Proszę zainstalować na telefonie aplikację
My Child At School, która umożliwi komunikację z rodzicami. W razie trudności
proszę o kontakt z biurem szkoły.

Dzień w Pidżamie

TANIEC

