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Daty do kalendarza
Piątek 11 luty

Dzieci świetnie bawiły się w trakcie na Wykręconych Podskoków. Nauczyły się nowych ruchów.
W bierzącym semestrze nie mamy już miejsc
wolnych na zajęcia. Na nowy semester można
zapisywać w biurze dzieci z klasy 2 i 3.
Ilość miejsc ograniczona.

Wieści z przedszkola
W tym tygodniu uczyliśmy się liczenia na bloczkach i
próbowaliśmy zrozumieć bardziej liczby i ilości. Pani
Nagy próbowała nabrać dzieci podając złe ilości, ale one
od razu zauważały błędy! Oprócz liczenia, wykonalśmy
wspaniałą pracę z literatury. Układaliśmy wydarzenia we
właściwej kolejności. Po czym opowiadaliśmy historie
przy pomocy obrazków. Pani Uttley dużo rozmawiała ,
śpiewała oraz mówiła rymowanki ze swoją grupą z
fonetyki. Za ciężką pracę przyznano wiele punktów na
dojo. Zwycięzca otrzymał różowe okulary ! Pięknie
wszyscy pracowaliście!

Ostatni dzień szkoły
Poniedziałek 21 luty

Szkolenie Nauczycieli
Wtorek 22 luty
Powrót do szkoły

Zarząd Szkoły
W minionych tygodniach mieliśmy
okazję zapoznać się z dwoma członkami Zarządu;Julie McLeod oraz
Emily Duxbury. W następnym tygodniu umieścimy informację od Shazia
Khan, która reprezentuje rodziców.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje wędrują do następujących dzieci
Przedszkole– Harper R przyzwyczaja się do swojej nowej szkoły oraz zasad. Zaczęła uczestniczyć we
wspólnym sprzątaniu. Pięknie słuchasz Harper!
Jenson M-S zadaje pytania oraz udziela odpowiedzi. Staje się coraz bardziej pewny siebie. Tak trzymaj
Jenson!
Zerówka – Alexander M za wzorowe wykonywanie poleceń w tym tygodniu. Alex wykonał piękną pracę w
tym tygodniu!
Benjamin K pięknie pracował w domu. Dokładnie wykonywał polecenia oraz zadawał wiele pytań. Jesteśmy
z Ciebie bardzo dumni!
Klasa 1– Natus P & Adam byli bardzo pomocni dla panny McKay, w trakcie kiedy panna Calvert była na
zwolnieniu. Pomogliście pannie McKay w bardzo grzeczny sposób dowiedzieć się jak klasa 1 funkcjonuje .
Pracowaliście bardzo ciężko oraz pomagaliście innym dzieciom. Jestem z was bardzo dumna!
Klasa 2– Byron B. bardzo pomagał swoim przyjaciołom w klasie w ostatnim tygodniu. Zachęcał ich do koncentracji! Jesteś wspaniałym przyjacielem, Byron!
Olivia K. Mogłaby być w Złotej Księdze co tydzień! Ona zawsze jest grzeczna i dobrze zachowuje się.
Jednkże, panna Jackson chciałaby pochwalić ją za piękne maniery. Olivia zawsze o nich pamięta i inni to
zauważają!
Klasa 3– Daisy T-C. bardzo ciężko pracowała w tym tygodniu—szczególnie z pisania. Dobra robota!
Kayleigh Mae S-W. wkłada wiele wysiłku w spoją naukę oraz była wspaniałą partnerką do nauki dla
Agboola
Klasa 4– Olly-James S. jest w Złotej Księdze ze względu na wysiłek który wkłada w czytanie. Pan Mitchell
jest bardzo zadowolony bo Olly czyta w trakcie przerw szkolnych - oraz w trakcie wycieczki! W dalszym
ciągu wkładaj wysiłek oraz bądź zdeterminowany Olly!
Ruby C. jest w Złotej Księdze z powodu swojego stosunku do przyrody w trakcie wycieczki kl 4 do Wetlands Centre. Uradowała pana Mitchella swoim stosunkiem do nauki o zwierzętach.
Klasa 5– Thomas A. spędził wiele czasu na zdalnej nauce i świetnie sobie radził. Thomas dawał z siebie
wszystko w trakcie lekcji online nawet wtedy kiedy nie czuł się dobrze . Miło było widzieć takie
zaangażowanie do nauki. Dobra robota Thomas!
Layla K. została zauważona przez wielu nauczycieli ze względu na swoją przyjazna postawę ! Layla,
poświecasz innym wiele czasu służąc pomocą . Tak trzymaj!
Klasa 6– Tallulah H & Shara S za zaangażowanie w pracę nad czytaniem ze zrozumieniem, w ramach
przygotowania do egaminów szóstoklasisty ( SATs). Tallulah oraz Shara zrobiły na pannie Hilton duże
wrażenie w tym tygodniu. Dziewczęta posłuchały się rady ii czytały w swoim wolnym czasie.
Jake A za okazywany entuzjazm w trakcie nauki francuskiego. Jake daje z siebie wszystko! Nie boi się
mówić po francusku przed całą klasą . Dobra robota Jake.

Występy szkolne
Próby odbywają się pełną parą! Nasz występ odbędzie się w czwartek 10 lutego. Nie możemy doczekać się! Ogromne podziekowanie dla wszystkich
nauczycieli zaangażowanych w przygotowania. Nie
jest to łatwe zadanie, ale każdy uczeń oraz rodzic
jest za nie bardzo wdzięczny!

Harper R

Benjamin K, Alexander M & Leon
K zwycięzcy Złotej Księgi z ostatniego tygodnia .
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Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Iniya V, Jack M, Byron B, Adam S, Kayla T-M, Sydney T, Lena S, Lauryn M,
Nicola O, Aiden N, Chloe L, Tilly S, Sienna-Ann H oraz Annabelle F. Gratulujemy wszystkim!

Wieści z klasy 1
To był bardzo pracowity tydzień dla klasy I. We wtorek dzieci zostały odwiedzone przez ks. Przyszedł
uczyć dzieci o Chrzcie Św. Dziecko Lacey zostało ochrzczone w naszym kościele i później odbyła się
mała uroczystość. Wczoraj dzieci udały się na zakupy do Tesco Extra. Dzieci uczyły się o pracy szefów
kuchni. W ramach nauki udały się po zakupy potrzebnych składników. Wszyscy zachowywali się wzorcowo! Ogromne podziękowanie należy się kierowcy -pani McKellar oraz kierownikowi sklepu za przekazanie jedzenia za darmo.

Blackpool Evening Gazette School Photo
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Apel
Kolejny środowy apel okazał się być sukcesem. Wiele
dzieci przebywających w domach wzięło w nim udział.
Przesyłam ich rodzicom ogromne podziękowania za
uczestnictwo. Jesteśmy im bardzo wdzięczni! Rodzice
dzieci wyróżnionych w Złotej Księdze są zapraszani do
wzięcia udziału w apelu. Oto link
http://bit.ly/ctkassembly

W tym tygodniu troje członków rodziny przyłączyło się.
(zachecamy do tego)! Prosimy o informacje o problemach dot. dostępu do internetu lub konieczności bycia
w pracy. Możemy dopasować czas ii wyróżnić dziecko
na koniec apelu (2.45 - 3.05)
Zapraszamy!

Synod

Pytania dla rodziców
Co to jest Synod? Wiecie?
Cóż, Papież zwrócił się do nas z prośbą o nasze opienie dotyczące spraw naszego świata. Mają Mu one
pomóc w wyznaczeniu drogi dla następnego pokolenia w kościele katolickim. W każdej parafii mają odbyć
się rozmowy, których efekty mają być przekazane do Diecezji, a te przekażą je do krajowej komisji. Z
tamtąd przekazane zostaną do Rzymu. Jest to dla nas możliwość podzielenia się z Papieżem, naszą
wspaniałą społecznoscią.
W naszej parafii, ks Stphen, Siostra Anne, Siostra Philo oraz wielu innych parafian rozmawiało z panią
Smith w jaki sposób możemy wziąć w rozmowach udział. Przygotowaliśmy plan! Przez trzy dni w tygodniu
rodzice otrzymywać będą pytania dotyczące parafii. Pytania znajdują się poniżej, aby nie było zaskoczenia.
Przy wejściu do szkoły, będzie możliwość podzielenia się swoimi myślami ustnie lub na papierze.
czwartek 10 lutego
Piątek 11lutego
Środa 9 lutego
2. Czy jest coś co nie podoba
3. Co parafia może zrobić aby
1. Co podoba się Tobie w prafiach
Ci się i chciałbyś zmienić?
wesprzeć Ciebie oraz Twoją
Christ the King oraz St Kentigern’s?
rodzinę?oraz w jaki sposób
Czekamy na odpowiedzi!

Konsultacje dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej
Dziękuję 25 rodzinom, które już wypełniły formularz konsultacyjny dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej. Kilka tygodniu temu wysłaliśmy list zachęcający do podzielania się swoimi spostrzeżeniami oraz
zapoznania się z materiałami, z których będą korzystać dzieci. Do tej pory dwie nasze szkoły otrzymały
porównywalen ilości zwróconych formularzy. Czekamy na kolejne! W szczególności od rodziców uczniów
kl. 4, 5 oraz 6, których zamiany najbardziej dotyczą. Program naucznia jest obowiązującą podstawą
prawną , a the Ten Ten system pozwala na właściwe przekazanie informacji dla dzieci w tym wieku. W razie
trudności technicznych prosimy o kontakt z biurem.
https://forms.gle/hijNyMa49HyqHg3g8
Możemy przesłać to sms!

