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Lekkoatletyka
W ubiegły piątek grupa bardzo
zadowolonych uczniów wróciła z
zawodów lekkoatletycznych z Blackpool Sports’ Centre. Powiedzieli pannie Smith że niestety przegrali.
Nauczycielka spytała się czy dali z
siebie wszystko. Nagle uczniowie
wykrzyknęli że ‘WYGRALIŚMY!’ I
pokazali medale jak również trofeum.
Niebawem dedykacja będzie wygrawerowana. Czekamy na kolejne zwycięstwa. Trzeba przyznać że udał im się ten
żart! Nasi reprezentanci stworzyli bardzo silną drużynę. Ogromnie dziękuję pani
Eaves za zorganizowanie uczestnictwa, pani Kennerley za opiekę nad dziećmi
oraz panu Tomes za pełnienie funkcji trenera!

admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do kalendarza

Poniedziałek 21 luty

Szkolenie nauczycieli
Wtorek 22 luty
Powrót do szkoły

Szkolne wstępy w teatrze
Cóż to była za cudowny wieczór dla uczniów z Christ the King i St Cuthbert’s
biorących udział w występach w teatrze. CTK wystąpiło w pierwszej połowie.
Występ był do muzyki z Małej Syrenki Ariel. Solo w wykonaniu Riah F-W (Ariel),
Eva S (Ursula) jak również Lucy-Rose A, Zoe T, Heidi P oraz Lilah którzy
odegrali dużą rolę. Kostiumy były piękne i kolorowe, a tańcerze poruszali się z
pełną gracją i elegancją. St Cuthbert’s przygotowało przedstawienie do muzyki
Sister Act. Nicole S oraz Ezme M rozpoczęły pięknym duetem. Nagle scena
zapełniła się tańcem nowoczesnym oraz street. Na koniec zaśpiewano przebój
“Oh Happy Days!” Ogromne podziękowanie kieruję do wszystkich biorących
udział, panny Calvert, pani Schofield, pani Higgins oraz Brittany z Dance Etc.
Nauczyciele poświęcili swój własny czas aby ten występ mógł się odbyć. (mamy
utalentowany zespół stylistów, makijażystów, kostiumologów, nie zapominając o
kierowcach) Wszystkim jesteśmy za wszystko bardzo wdzięczni. Cieszymy się że
mieliśmy okazję wystąpić na deskach teatru. Można zamówić dvd z występów
pod numerem 01253 476767 lub email
blackpoolmusicservice@blackpool.gov.uk koszt £8.
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Apel Złotej Księgi
Gratulujemy następującym dzieciom:
Przedszkole- Abel A za bycie bardzo dzielnym i za chęć zawierania nowych przyjaźni. Tak trzymaj Abel!
Rio T-M za bycie bardzo uprzejmym oraz nawiązywanie nowych przyjaźni. Rio słucha nauczycieli oraz
wykonje polecenia. Pięknie Rio!
Zerówka– Ludwik L za piękną pracę na fonetyce. Potrafisz bardzo szybko czytać oraz zauważasz podchwytliwe dźwięki!
Klasa 1– Sienna-Ann H za niesamowite umiejętnośći z ICT, w czasie kiedy panna Calvert nauczała z domu. Sienna-Ann umiała ustawić laptop we właściwym miejscu, zebrać potrzebne pomoce naukowe oraz
pomóc przyjaciołom wsłuchiwać się w to co mówiła nauczycielka. Pięknie Sienna-Ann!
Naomi N za ogromny postęp w prezentacji swojej pracy. Naomi umie już formować mniejsze literki dzięki
czemu jej praca jest bardzo estetyczna. Pięnie Naomi!
Klasa 2– Seb D. Wszyscy nauczyciele z kl.2 są bardzo dumni z Seba z powodu jego zachowania w tym
tygodniu. Każdego poranka przychodził z dużym uśmiechem na twarzy oraz każdy dzień mijał mu cudnownie w klasie. Pamiętaj o uśmiechu Seb!
Lola P. Panna Jackson jest pod wielkim wrażeniem Loli czytania . Nie tylko czyta szybciej ale rówież jest
bardzo aktywna w trakcie lekcji z czytania. Lola ma zawsze rękę w górze! Tak trzymaj.
Klasa 3– Zofia H. ciężko pracowała w trakcie isolacji w domu. Uczestniczyła w każdych zajęciach zdalnych .
Amir S. jest wspaniałym partnerem dla Dano - pomaga mu przyzwyczaić się do szkoły oraz na lekcjahc.
Lottie B. bardzo pięknie pracuje na lekcjach. Daje z siebie zawsze 100% wysiłku.
Klasa 4– Max D. To był udany tydzień dla Maxa. Wzorowa jakość pracy domowej oraz mistrz ‘kodowania
‘ swojej gry Lemonoid Invasion. Bardzo angażował się na lekcjach, co badzo cieszyło pana Mitchella. Jest z
Niego bardzo dumny. Piękna robota!
Mia J. Jest jedną z najbardziej konsekwentnych dziewcząt w klasie, oraz ma w sobie nastawienie “Potrafię
to zrobić’ przy każdym postawionym przed nią zadaniem. Wzorowo pracuje na lekcjach oraz jest wzorem
do naśladowania dla innych. Utrzymul ten entuzjazm do nauki Mia!
Klasa 5– LeSean R. jest po prostu wspaniały. Zawsze dajesz z siebie wszystko, bierzesz udział w dyskusjach klasowych oraz pilnujesz aby twoje wypowiedzi pisemne były perfekcyjne w każdym zeszycie! Tak
trzymaj :)
Lucy Rose A. jest zawsze grzeczna oraz uprzejma. Zawsze oferuje pomoc, ma piękne maniery, oraz codziennie życzy Pannie Smith udanego lunchu. Jesteś bardzo wartościową osobą w klasie!
Klasa 6– Theresa S jest bardzo dobrą partnerką do nauki. Theresa zrobiła na pannie Hilton ogromne
wrażenie. Pomagała swojemu partnerowi zadawać ciekawe pytania, wyjaśniać wątpliwości, a przy tym
wykazała się ogromną cierpliwością.

Wieści z Przedszkola

Rio T-M & Ludwik L zostali
zwyciezcami Złotej Księgi.
Jenson M-S zwyciężył w
zeszłym tygodniu.

Dzieci bawiły się w lekarzy oraz
pielęgniarki. Okazywały przy tym
wiele troski oraz opieki dla
’pacjentów’. Wykazały się wielką
wyobraźnią w trakcie zabawy! W
ramach Walentynek, dzieci przygotowały kartyki okolicznościowe dla
bliskich im osób. Na koniec dnia
przygotowaliśmy
przyjecie
Walentynkowe z kanapkami oraz
ciasteczkami w kształcie serduszek.
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Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej wędrują do Julia
M, Emily H, Annabelle F, Oscar C, Krystal H, Kai T-M, Annesmae K, Luka B, Natus P oraz Hanna S.

Zarząd Szkoły

Witam, nazywam się Shazia Khan i mam zaszczyt reprezentować rodziców w
Zarządzie Szkoły. Moja córka Zenia chodzi do Christ the King do klasy 6. Mam
duże doświadczenie w zakresie opieki zdrowotnej oraz socjalnej. Zdecydowałam
się podjąć rolę w zarządzie, ponieważ jestem gotowa na wyzwania oraz chcę dodkonywać pozytywnych zmian. Zależy mi na ciągłych zmianach na lepsze z których
mogą korzystać nasze dzieci. Cieszę się, że będę mogła reprezentować rodziców
oraz współpracować z zarządem. W razie potrzeby proszę kontaktować się ze mną
prze biuro szkoły.

Zdalne Nauczanie

W obliczu pandemii, nasze szkoły kontynuowały bezpiecznie naukę stacjonarną. Od początku stycznia
2022 obserwowaliśmy zmniejszające się statystyki dot. zakarzeń. Wielu uczniów korzystało z możliwości
nauki zdalnej. Mając na uwadze frekwencję, nauczyciele doszli do wniosku, że nauka online zostanie
ograniczona od ferii.
Dzieci chorujące na COVID lub uczniowie izolujący się z powodu pozytywnego przypadku wśród domowników będą mogły uczesniczyć w zdalnym nauczaniu. Jeśli dziecko pozostanie w domu z powodu
choroby, astmy itp., będą zaznaczeni jako nieobecni i nie będą mogli korzystać z zajęć online.
Nauczycielom przygotowującym zajęcia zdalnego nauczania pragnę bardzo podziękować za trud. Mamy
szczęście, że mamy taki zesół nauczycieli!

Blackpool Evening Gazette School Photo

MCAS/ParentPay
Szkolny aktualny system płatności ParentPay, zostanie niebawem zdezaktywowany. Po przerwie
płatności będą wykonywane przez MCAS . Nowe płatności za wycieczki itp. Będą widoczne na
MCAS . Aktualne płatności np.: obiady, opłaty za świetlicę poranną/popołudniową, zaległe płatności będą
w dalszym ciągu dokonywane przez ParentPay przez jakiś czas. W razie trudności z założeniem konta
na MCAS, prosimy skontaktować się z biurem szkoły.

Aspens
Aspens przygotowuje wspaniały jadłospis po feriach,
który będzie do wglądu w pierwszym tygodniu po
powrocie. Firma kateringowa oferuje ciepłe oraz zimne posiłki, bar sałatkowy dla uczniów. Dzieci które
chcą przejść na obiady szkolne, proszę zgłosić w
biurze.

Zabawy na przerwach
Dzieci bawiły się w ciekawy sposób na
przerwach. Budowały szałasy,
grały w kółko i krzyżyk. Wielu
uczniów
w
miły
sposób
spędziło wolny czas między
lekcjami!
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Konsultacje dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej
W obydwu naszych szkołach otrzymaliśmy 39 zwrotne ankiety w ramach konsultacji dot. Relacji
Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej. Zdecydowana większość rodzieców jest zadowolona z planów I
wspiera szkołę z zakresie nauczania zgodnego z etosem katolickim. Konsultacje dobiegły już
końca. Zarząd Szkoły przedyskutuje wyniki, skonsultuje się z organizatorem “Ten Ten” a następnie
zacznie wdrażanie programu od następnego semestru. Nauczyciele będą dokonywać stosownych
zmian w zależności od aprobaty rodzicielskiej. Ci rodzice, którzy poprosili o więcej informacji lub
zdecydowali o wycofaniu dziecka z lekcji, będą skontaktowani bezpośrednio po feriach.

Do jakiej szkoły chodzi dziecko

Czy odpowiada mi etos programowy szkoły
katlickiej?
Mocny sprzeciw
sprzeciw
Niew wiem
Zgadzam się
Bardzo zgadzam się

Ufam szkole ws przekazywanych treści
programowych

Jazda na rowerze
W tym tygodniu rozpoczęto bezpieczne warsztaty jazdy rowerem.
Niestety pogoda pokrzyżowała plany dla pierwszej grupy, ale na
szczęście rozpogodziło się dla drugiej grupy! Wszyscy zdali
poziom 2 ii mogą jeździć bezpiecznie po drogach!

Doceniłbym dalsze wsparcie ze strony szkoły
w kwestii rozmowy z dzieckiem o delikantych
sprawach

