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Panna Calvert była pod wielkim wrażeniem dzieci z klasy 6 po przerwie świątecznej. Co dziennie liderzy z klasy 6 spędzają czas w czasie przerwy obiadowej na
czytaniu książek z dziećmi z kl.1, dzięki czemu pierwszoklasiści udoskonalają tę
umiejętność. Panna Calvert jest im za to bardzo wdzięczna. Szczególne podziękowanie kieruję do Teyah, która organizuje wszystko i wybiera książki!

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

Daty do kalendarza

Sobota 15 stycznia
Termin składania podań o miejsca w zerówce

Wykręcone Podskoki
Słowa uznania należą się chłopcom z
kl.3, którzy okazali wielki entuzjazm w
tym tygodniu w trakcie zajęć
Wykręcone Podskoki. W tym semestrze oferta skierowana jest do dzieci
kl3. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z biurem szkoły.
Liczba miejsc ograniczona .

SUMDOG

Słowa uznania dla uczestników konkursu w tym
miesiącu. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce.
Wszystkie lokaty w pierwszej dziesiątce zapełnione
są nazwiskami uczniów z CTK oraz St Cuthbert’s
. Cóż za sukces! Panna May
Zorganizowała specjalne dyplomy oraz nagrody.
Gratulujemy: Eva S, Max D, Kelsey C,
Lucy-Rose A oraz Jack M za lokatę w pierwszej
10.

Czwartek 20 stycznia
Specjalny jadłospis

Aspens

W Kolorach Tęczy
W dniu 27 stycznia, Aspen oferuje wyjątkowy jadłospis w ramach promocji
zdrowego jedzenia. Rzekomo, powinniśmy jeść posiłki jak najbardziej kolorowe, więc warto z oferty skorzystać! Dzieci które chcą zamówić ten wyjątkowy
posiłek (na codzień przynoszące swój posiłek z domu)prosimy o kontakt z biurem.
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Apel Złotej Księgi
Przedszkole– Anastasia B za samodzielne pisanie, tak trzymaj Anastasia.
Zerówka– Lucas V za piękną pracę z matematyki oraz rozpoznawanie wzorców bez liczenia
Ayarlah F-G za samodzielną naukę. Twoje prace zawsze są WOW! Jesteś Super Gwiazdą!
Kl 1– Lilian D, Kshiti N oraz Sophie T. Te trzy dziewczynki są zawsze “naj”. Zawsze słuchają, ciężko pacują, starją
się, nie boją się trudnych zadań oraz zachowują się wzorowo. Zawsze mogą na nie liczyć, że będą pracować z
całych sił. Tak trzymać dziewczynki!
Klasa 2– Teddy J-B za udany powrót do szkoły po przerwie świątecznej! Słucha poleceń oraz pokazuje postwą
swoją, że chce się uczyć. Tak trzymaj Teddy!
Klasa 3– Logan R. Logan poczynił ogromne postępny w sposobie pisania oraz ortografii. Jest duży postęp.Brawo!
Lillie-Mae A. Lillie Mae napisała wspaniałe zdania na lekcjach pisania oraz użyła pięknych łączników. Piękna robota!
Alicia L. Alicia zrobiła ogromny postęp w matematyce w tym tygodniu
Klasa 4– Hanna M była bardzo skupiona w trakcie zdalnego nauczania. Zawsze była uśmiechnięta w trakcie
całego tygodnia. Pan Mitchell oraz pani Lewis bardzo są dumni z niej.
Hallie W wykazała dużą determinację oraz cierpliwość na zajęciach online. Jest bardzo wartościowych członkiem
klasy.
Klasa 5– Natalie B co raz więcej czyta samodzielnie w domu. Natalie, panna Smith oraz pani Kennerley są z ciebie bardzo dumni! Tak trzymaj!
Poppy W zrobiła wszystkie trudne zadania. Tak trzymaj!
Klasa 6– Zenia K za wspaniałą pracę w domu. Dziękuję mamie za szczegółowe komentarze w dzienniczku z
czytania. Całą praca w domu bardzo pomaga Zenia w udoskonalaniu tej umiejętności.
Amelia G za zaangażowanie w zdalne nauczanie w takcie izolacji. Amelia była bardzo dobrze zoranizowana oraz
dawała z siebie 100% wysiłku w tym tygdoniu. Pracowała samodzielnie i wykazała się dojrzałością. Tak trzymaj
Amelia.

Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Marcus V, Thomas A, Emily D,
Ruby C and Lexi-Mae H. Dobra Robota !!

Lucas V & Ayarlah F-G

Trzech Króli
W ostatnim tygodniu obchodziliśmy Święto Trzech
Króli w naszych dwóch szkołach. Niektóre dzieci
przeczytały wiersz, spędziliśmy
czas na modlitwie oraz rozmawialiśmy o obrazkach przedstawiających
to
wydarzenie.
Dzieci ja zawsze słuchały z
zainteresowaniem.

Owsiki
Paru rodziców zgłosiło przypadki infekcji owsików wśród
małych dzieci. W razie potrzeby proszę szukać pomocy w
aptece. Farmacełta doradzie jakie środki stosować dla
dziecka oraz pozostałych członków rodziny. Po zastosowaniu lekarstwa dziecko może wrócić do szkoły.
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Zdalne naucznie
Cóż to był za tydzień! Dziękuję wszystkim pracownikom oraz uczniom, którzy byli obeci na zdalnym
nauczaniu w tym tygodniu. Jest to bardzo wymagające i niełatwe doświadczenie. Korzystamy z dogodnień techniki aby dzieci przebywające na isolacji mogły korzystać tak samo z nauki jak dzieci chodzące
do szkoły. Chylę czoło zarówno przed nauczycielami oraz dziećmi, które dzielnie uczestniczą na
zajęciach online. Początki z organizacją zdalnego naucznia nie były łatwe, ale z biegiem czasu taka forma nauki staje się bardziej naturalna oraz bezstresowa. To nasza odpowiedź na COVIDA—tak
trzymajcie!

Wieści z przedszkola
Z początkiem semestru dołączyło pare nowych dzieci
do przedszkola. Wspaniale przyjęły się w naszej
placówce ! Starsze dzieci cudnownie zajęły się nimi
oraz pomagały zapoznać się z nowym otoczeniem.
Uczymi się o zdrowym jedzeniu oraz skąd ono się
bierze.
Widzimy jak nawiązują się nowe przyjaźnie . Dzieci
miło spędzają czas. Witamy Abel, Ola, Harper, Rio,
Eira, Thomas,
Jackson oraz Riday.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Pierwsza Komunia Św.
W niedzielę 23 stycznia 2022 grupka naszych dzieci
przystąpi do Pierwszej Komunii Św. Dzieci te nie mogły
przystąpić do sakramentu w momencie wybuchu pandemii. Będzie to piękna uroczystość. Proszę o modlitwę
w intencji dzieci. W trakcie przygotowania jest kolejna
grupa dzieci pragnących przyjąć I-szą Komunię Św.
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Bożonarodzeniowy Chór

Podwyżka cen za transport
Blackpool Transport informuje od podwyżce cen od 16.1.22.
Nowa taryfa celna do wglądu na https://
images.blackpooltransport.com/downloads/C1060%
20A5%202020.pdf .

Czas zabawy
Spójrzecie na te zdjęcie! Nasze szkolne
chóry wystąpiły w Bożonarodzeniowym
koncercie kolę w The Barking Bakery. Swym występem przywitały Św
Mikołaja! Najciekawsze wydarzenie roku.
Dziękuję rodzicom za wsparcie oraz
współpracę!

Pomimo odwołana przedstawień jasełkowych oraz występu
chóru, nasze dzieci miały zabawy świąteczne. Dzieci świętowały
w swoich klasach, grały w gry, tańczyły oraz korzystały z świątecznego bufetu. Dziękuję za przekazanie jedzenia. Ubiegły semester został miło zakończony. Niestety nasza szkolna dyskoteka
organizowana przez Komitet Rodzicielski odbędzie się dopiero
pod koniec semestru.

LFT (szybkie Testowanie)
Przypominamy o konieczności testowania 2 razy w tygodniu.Wychowawcy będą na bieżąco informować o
konieczności testowanie codziennie w zależność o sytuacji w klasie.
Link potrzebny do zamówienia testów z aptekiLFT’S is, https://www.gov.uk/ordercoronavirus-rapidlateral-flow-tests

Nowy członkowie Zarządu Szkoły

Wielu z pewnością słyszało o nowych członkach Zarządu
Szkoły, którzy rozpoczęli pracę od tego semestru. Nowym
członkiem reprezentującym rodziców jest pani Shazia Khan, a
pracowników panna Emily Duxbury. Odbyło się już pierwsze
spotkanie. Przed nami bardzo ekscytujacy czas. Spotkanie
było wirtualne ze względu na bezpieczeństwo.
Co miesiąc będę spotykała się z Prezesem Zarządu panią
Julie Mcleod, aby upewnić się że szkoły działają najlepiej jak
mogą . Witam wszystkich w drużynie.

Oferta jadłospisu Aspens w dniu powszechnego spisu

W dniu spisu ludności, 20 stycznia , przygotowaliśmy specjalny jadłospis: zachęcamy każde dziecko do skorzystania z oferty, szczególnie tych uprawnionych do darmowych posiłków. Wysokość funduszy z Ministerstwa Edukacji powiązana jest ze statystykami ze spisu. Spis ten dotyczy głownie ilości dzieci w szkołach–
przypomina on troche spis ludności na który udali się do Betlejem Maria oraz Józef! Skorzystanie z obiadu w
tym dniu, bardzo nam pomoże. Tego dnia serwowane będą kurczakowe nuggetsy lub nuggets Quorn z frytkami & fasolką, a na deser lody.

