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Szuper Gwiazdy z klasy
Klasa 6 sprzątała wewnętrzne podwórko szkolne
oraz przygotowywała warzywaniak. Zrobili kawał
dobrej roboty!

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

Przerwy szkolne w stylu
Bezdeszczowa pogoda umożliwiła
dzieciom zabawę na dworzu w
trakcie przerw szkolnych. Dzieci
dostały kredę i efekt był wspaniały–
wystarczy spojrzeć!

www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do kalendarza
piątek 11 luty
Ostatni dzień w szkole

poniedziałek 21 luty
Dzień szkoleń dla
nauczycieli

Walentynkowy Kosz
Niestety z powodu dużej ilości pozytywnych
przypadków zachorowań, tegoroczna dyskoteka
walentynkowa została odwołana. Pomimo tego
chcemy zaakcentować to święto po przez
przygotowanie Kosza Walentynkowego, które
będzie główną wygraną w loterii. Cena losu na
loterię w wysokości 50p do nabycia od poniedziałku. Uczniowie kl6 będą sprzedawać losy
w poszczególnych klasach. W koszu znajdą się
Walentynkowe przysmaki (czekoladki, artykuły
kosmetyczne i inne!)

Wtorek 22 luty
Powrót do szkoły

Pozytywne przypadki w przedszkolu
Wiele rodzin okazało nam wsparcie oraz współpracę w
trakcie czwartkowej przerwy obiadowej.Rodzice dzieci
przebywających w szkole przychodzili do szkoły, aby
wykonać test dziecku lub robili je pracownicy Niestety
mamy wiele pozytywnych przypadków. Sanepid zalecił
testowanie dzieci w oddziale przedszkolnozerówkowym codziennie.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje wędrują do następujących dzieci
przedszkole - Myla-Beau S za nieustającą chęć do nauki, za cierpliwość kiedy musi poczekać na swoją
kolej! Utrzymuj swój entuzjazm Myla Beau!
Libby H za ciężko pracę po tym jak Pan Mieszadełko chciał nas wszystkich nabrać na lekcji matematyki, Libby zorientowała się że liczył w zły sposób! Dobra robota Libby!
Zerówka- Leon K za bycie bardzo pewnym siebie w tym tygodniu w trakcie wykonywania wszystkich zadań.
Piękna samodziela praca, Leon!
Klasa 1- Brendan F & Isaac S za duży wysiłek włożony w pisanie w takcie lekcji. Obydwaj chłopcy zaczęli
wolniej pisać po to aby ich character pisma był lepszy! Dobra robota :)
Scarlett H za duży wysiłek w takcie zdalengo nauczania przez ostatnie 2 tygodnie. Scarlett musiała izolować
się ponieważ jej mama była chora. Dzień przed powrotem do szkoły, ona sama zachorowała. Pomimo tego
Scarlett uczestniczyła w zajęciach każdego dnia. (Dziękuję mamie oraz Sammy!)
Klasa 2- Alan D za bycie rozsądnym członkiem klasy. Alan zawsze zachowuje się bardzo odpowiedzialnie
oraz jest wspaniałym przykładem dla innych uczniów.
Klasa 3- Dano O. Dano za szybie przyzwyczajenie się do swojej nowej klasy –zdążył zaprzyjaźnić się już i
wkłada wiele pracy w naukę. Dobra robota!
Klasa 4- Riley S. wykazał się dużym zaangażowaniem oraz cierpliwością w trakcie zdalnej nauki. Brał
udział w każdej lekcji w trakcie tego tygodnia.
Caitlyn F. Zawsze chętnie z uśmiechem na twarzy pomaga w klasie. Prawdziwie pozytywne podejście w
CTK!
Klasa 5- Lexi-Mae H za dawanie z siebie wszystkiego co najlepsze. Stajesz się coraz bardziej pewna siebie
i jesteśmy z ciebie bardzo dumni—dobra robota!
Beatrice M. Wprawiała nas wszystkich w zadziwienie w tym tygodniu tym jak bardzo sumiennie pracowała
na każdej lekcji, a szczególnie na matematyce. Koncentrujesz się coraz lepiej oraz stajesz się co raz to
lepszym słuchaczem - dobra robota!
Klasa 6- William D za dobrą postawę na zajęciach z gimnastyki. Ciężko pracował w zespole nad przygotowaniem układu gimnastycznego.
Teyah F-G za dociekliwą postawę w trakcie nauki. Teyah uważnie słucha nauczyciela na lekcjach i bardzochętnie uczy się. Dzięki temu dokonuje ogromnych postępów. Jest wzorcem do naśladowania dla każdego.
Tak trzymaj Teyah!

Myla-Beau S
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Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Thomas R-L, Fabian P, Amiyah R, Henrieta V, Layla T-M, Dano O, Izzy B-E,
Ruby C, Oliwier T, Layla K, Kai T-M, Zenia K.

Zarząd Szkoły
Witam Emily Duxbury. Moja przygoda z BEBCMAT rozpoczęła się w Christ
the King, w której odbywałam praktyki jako studentka w kl.1. Następnie
zdecydowałam się aplikować o pracę jako nauczyciel i moja kandydatura została przyjęta. Od 4 lat pracuję jako nauczyciel kl1 w St. Cuthbert's. Pracuję
również w zespole historii, w którym udoskonalamy program nauczania tego
przedmiotu w obydwu podstawówkach. Jestem bardzo zadowolona że zostałam wybrana na członka zarządu szkoły i mogę reprezentować pracowników. Z całym zarządem będę ciężko pracować aby zepewnić rozwój
obu podstawówek.

Zdalna nauka
Blackpool Evening Gazette School Photo

Kolejny tydzień w którym przybyło uczniów korzystających ze zdalnej nauki. Panna Calvert bardzo
starała się zapenić ciągłość nauczania dla klasy 1. Mamy nadzieję, że od przyszłego tygodnia
wszystko wróci do normalności. Ogromne podziękowania składam pannie McKay oraz pani Kirkham. Bardzo doceniami ich pozytywne podejście, cenną pracę oraz szczery uśmiech. Pani Smith bardzo to docenia! Jestem pewna że rodzice również.

Konsultacje
Do biuletynu dołączono list. Bardzo
prosimy rodziców w współpracę w
konsultacjach.

COVID
Jeśli w domostwie dziecka jest osoba pozytywna oraz jeśli dziecko
okazało się pozytywne, prosimy poinformować szkołę, abyśmy na
bierząco przekazywali informacje do Sanepidu.
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Obiady Aspens
Aspens przygotował tęczowe menu, które
obowiązuje od wczoraj. Posiłki są bardziej kolorowe!” Bardzo Wam dziękujemy Aspen.

Msze św. W CTK
Pan Hatjoulis zaplanował liczne
msze święte z udziałem naszych
uczniów w nadchodzących tygodniach. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy rodziców. Msze św
rozpoczynają się o 9:15.
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Pierwsza Komunia Święta
To była bardzo wyjątkowa niedziela dla następujących dzieci Max D, Lee B, Kelsey C, Oscar J,
Caitlyn F, Isabelle B-E, Archie R, Alan C, Jack M,
Mia J, Lena S, Heidi P, Riah F-W oraz Oliwier T.
Niestety Eva Smith oraz Eniola nie mogły w niej
uczestniczyć, ale dowiedziały się o wszystkiem.
Pani Smith prosi o dostarczenie zdjęć z
uroczytości. Umieścimy je w następnym
biuletynie! Następna I-sza Komunia Święta odbędzie się w niedzielę 3 lipca.

ParentPay
Proszę dokonywać bierzących wpłat na Parent
Payu. W razie trudności proszę o kontakt z biurem szkoły.

