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WITAMY PONOWNIE W SZKOLE
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Rodwell Walk

Mamy nadzieję, że wszyscy mieli udane ferie i dobrze wypoczęli pomimo pogody w Blackpool !

Blackpool
FY3 7FG
KONTACT:
01253 395985

Kl 4 na Farmie Laund
W środę 23 lutego, klasa 4 była na wycieczkę na farmie Launda w Chipping. W
trakcie wizyty, dzieci karmiły oraz trzymały na rękach jaglątka, dowiedziały się o
dojeniu krów. Miały dobrą lekcję o pochodzeniu jedzenia. Skorzystały z okazji i
spróbowali sera owczego. W takcie wycieczki przyglądali się codziennym
czynnością na w gospodarstwie rolnym.

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

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Królewskie Spotkanie
Daty do Kalendarza
Wtorek 1 marca
Dzień Naleśnika
Czwartek 3 marca
Światowy Dzień
Książki
Piątek 25
Szkolenie Nauczycieli

W czwartek, klasę 4 odwiedził John Barnett (MBE),
który pełni funkcję Zastępcy Lorda Pułkownika
Jego Królewskiej Mości. W trakcie rozmowy uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o
Królowej Elżbiecie II oraz jak sprawuje funkcję królowej prze 70 lat. Dzieci przyglądały się jak
drzewko (dąb) zostało posadzone na szkolnym
dziedzincu w ramach królewskiego projektu Green
canopy. Więcej inf. na stronie Queen Green Canopy
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Bierzmowanie
Cóż to był za cudowny wieczór dla wychowawców, rodziców oraz uczniów (byłych oraz
obecnych) we wtorek 22 lutego 2022. Biskup
Paul Swarbrick przewodniczył specjalnemu
nabożeństwu w trakcie którego udzielono
sakramentu bierzmowania.
Dzieci cieżko pracowały miesiącami w ramach przygotowań do bierzmowania. W
trakcie przygotowań napisały również list do
duchownych oraz katechetów w którym podzięowały z ich trud. Oto kilka zdjęć z
uroczystości.
Gratulujemy Nikodemowi, Marcusowi, Lilah,
Zoe oraz Ruby.

Kluby
Wszystkie miejsca w klubie Boogie
Bounce są zajęte (lista oczekujących otwarta). Wolne miejsca do klubu Games
(gra w dwa ognie, tenis stołowy oraz inne)
który odbywa się w czwartki dla uczniów kl
3, 4, oraz 5. Łucznictwo odbywa się w poniedziałki dla kl 4, 5 oraz 6. Zainteresowane dzieci prosimy o kontakt w biurem
szkoły. Zajęcia w cenie £5
trwają do Wielkanocy.
Płatość przez ParentPay.
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Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej wędrują do
Aiden N, Bobby-Joe L, Julia M, Kai T-M, Freddie H oraz Adams S. Specjalne wyróżnienie kierujemy do Arc Jethro H od pani Boylan z okazywanie niesamowitych manier.

Zarząd Szkoły
W tym tygodniu przedstawiamy kolejnego członka Zarządu Szkoły.
Witam , nazywam się Liz Cunningham i mam przywilej oraz honor bycia członkiem Zarządu Akademii Christ the King oraz St Cuthbert’s . Aktualnie mam dwie
wnuczki uczęszczające do St Cuthbert’s, Aurelia-May w kl 4 oraz Lucia-Renee w
zerówce. Mam duże doświadczenie w zarządzaniu w służbach publicznych.
Mam nadzieję wykorzystać je w pożyteczny sposób dla dobra dzieci oraz ich
rodzin. Dziękuję.

Wieści z przedszkola
Dzieci chętnie wróciły do szkoły, żeby mogły biwić się ze swoimi rówieśnikami. W
trakcie modlitwy mówiliśy co można zrobić aby wypełnić serca miłością. W trakcie
kolejnych tygodni będziemy czytać książkę ‘Jacek i Fasolka’. Dzieci z ciekawością
słuchały jak rośnie fasola i nawet zasadziły swoje własne. Z niecierpliwością
czekamy aż wyrosną.

Blackpool Evening Gazette School Photo

Dobra robota kl 5
Ksiądz Stephen napisał do pani Smith.
Chciałbym podzielić się tym, jak bardzo był pod wrażeniem klasy 5 kiedy poszedłem do nich we wtorek,
żeby porozmiawiać na temat Sakramentu Chorych. Uczniowie wykazali się dużą dojrzałością, zadawali
bardzo dobre pytania dot. sakramentu, nieba / piekła oraz czyścia.
Jestem pod wrażeniem pracy jaką wykonują z dziećmi panna Smith oraz pani Kennerley. Wszyscy
powinni być z siebie dumni. Niech Wam Bóg błogosławi, Stephen

Dzień Naleśnika
We wtorek 1 maca Aspens będzie serwować naleśniki z lodami lub syropem do wyboru.
Inne opcje deseru będą dostępne.
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Centrum Spitfire
Melissa, Koordynatorka Zwiedzania w Centrum e
Spitfire , Hangar 42, lotnisko Blackpool skontaktowała się z nami z informacją, że jest możliwość odwiedzenia centrum przez uczniów szkoły,”
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z funduszu
National Lottery Heritage. W ofercie mają program
edukacyjny skierowany do uczniów kl.6. W sobotę
12 marca w godz. 12.00-14.00 będzie miał miejce
dzień otwarty dla nauczycieli oraz ich rodzin.
Będzie możliwość porozmawiania o nowej ofercie
programowej dla szkół. W tym dniu zaroszeni są
wyłącznie nauczyciele. Zainteresowanych wizytą
uczniów kl 6 prosimy o kontakt z panią Smith.

Y2 w rezerwacie Brockholes
Wczoraj klasa 2 była na wycieczce w Brockholes.
Pomimo zimna, wszyscy bawili się świetnie, co widać
na zdjęciach.

Życie z Covidem
W ramach planu Premiera “Plan na życie z COVID19 ”, chcemy uaktualnić nasze rozwiązania dot. choroby
oraz powrotu do normalności.
Główne zmiany dot. regularnego testowania oraz izolacji.
Regularne testowanie : Od tego tygodnia obowiązek regularnego testowania dla pracowników oraz uczniów
został zniesiony. Zarząd szkoły uważa, że test powinny być wykonane jeśli są symptomy.
Rodzice będą mogli zamówić je z apteki lub online Order coronavirus (COVID-19) rapid lateral flow tests GOV.UK bez opłaty do 1 kwietnia. Od 1 kwietnia nie będzie darmowych testów.
Izolacja: Obowiązek izolacji przy pozytywnym wyniku został zniesiony. Proszę dostosować się do wytycznych
rządowych . Zalecane jest pozostanie w domu oraz unikanie kontaktu z innymi ludźmi przez co najmniej 5 dni.
Przed powrotem do szkoły należy wykonać 2 test, które wyniki powinnym być negatywne. W tym czasie
dziecko będzie korzystało ze zdalengo nauczania.
COVID19 jest w dalszym ciągu niebezpieczny dla poddatnych/słabych ludzi, uczniów oraz ich rodzin. W
dalszym ciągu w szkole obowiązują nastęujące wytyczne:
• Częste mycie rąk
• Jednokierunkowy system przemieszczania się w wyznaczonych punktach.
• Przypominanie o zasadzie “złap - zabij - wyrzuć.”
• Noszenie maseczek w wyznaczonych miejscach w szkole
• Plan, na wypadek podwyższonej liczby przypadków pozytywnych, zatwierdzony przez sanepid.
Prosimy o czujność oraz zachowanie zasad.

