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Wczoraj świętowaliśmy Światowy Dzień Książki. W ramach ogłoszonego konkursu dla dzieci, wielu uczniów
stworzyło książkowego bohatera z ziemniaka. Przyniesiono piękne prace do szkoły. Dziękuję tym rodzicom,
którzy pomagali dzieciom je wykonać. W każdej klasie odbyły się lekcje lub zajęcia w ramach obchodów Dnia
Książki! Warto spojrzeć na zdjęcia wspaniałych prac
konkursowych.

01253 395985
admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Daty do kalendarza

W trakcie lunchu, klasa 6 zorganizowała ‘Książkowy Quiz’. Brawo dla tych
dzieci które wzięły w nim udził. Zwycięzcami zostali Scarlett (Klasa 1) oraz Naomi (kl 1). Gratulacje dziewczyny!

Czwartek 17 marca

Klasa

wywiadówka

przedszkole

Eleanor H & Lily W

zerówka

Ayarlah F-G & Lucas V

klasa1

Natan T & Isabella D

klasa 2

Filey H & Oscar C

klasa 3

Sophia B & Mia L

klasa 4

Kelsey C & Riley S

klasa 5

Lucy-Rose A & Eva S

Klasa 6

Teyah F-G & Shara S

Piątek 25 marca
Szkolenie nauczycieli
Piątek 1 kwietnia
Dzień bez mundurka

Zwycięzcy

Klasa 1 dobrze bawiała się robiąc
’obrzydliwe kanapki’ na podstawie książki
Gareth Edwards. Włożyliśy do nich zielone chwasty ze stawu, zrobiliśmy czarne
śłady,
Dołożyliśmy setki
mrówek oraz piasek. Na koniec
dzieci mogły zaplanować swoją własną
kanapkę.
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Apel Złote Księgi
Gratulacje dla następujących uczniów:
przedszkole - Riday G za przychodzenie do szkoły z wielkim uśmiechem na twarzy oraz naukę nowych słów.
Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
Angela C za wspaniała pracę! Wiele nauczyłaś się o sadzeniu roślin oraz podpisywaniu obrazków.Tak trzymaj
Angela!
Victoria za piękną pracę na lekcjach oraz naukę nowego słownictwa! Tak trzymaj Victoria!
Zerówka- Dominic W za piękną pracę na fonetyce!
Victoria C for showing more confidence with her learning. We are very proud of you, Victoria!
Kl1- Ashton H. zwalił z nóg nauczycieli postępem w pisaniu. Jesteśmy z Ciebie bardzo zadowoleni. Jesteśmy z
Ciebie bardzo dumni Ashton. Tak trzymaj! :)
Zofia K za piękną pracę z plastyki w ubiegłym tygodniu. Pięknie wykorzystałaś klocek Lego do robienia odcisków
tęczy. Bardzo przykładałaś się, nie spieszyłaś a efekt wyszedł śliczny :)
Kl 2- Henrieta V za przyłączanie się do dyskusji klasowych! Ma w sobie coraz więcej pewności. Co raz częściej
podnosi rękę do odpowiedzi :-)
Lula C. dokonała ogromnego postępu w czytaniu! Ponownie przeszła na wyższy poziom z fonetyki !! Tak trzymaj
Lula!
Kl 3- Harry T. oraz Daisy pokłócili się ale już pogodzili się .
Kl 4- Annesmae K. wykazała się dojrzałością kiedy nie mogła uczestniczyć w wyciecze szkolnej z powodu
kontuzji. Dobrze poradziała sobie w tej sytuacji.
Kelsey C. pięknie zrobiła pracę domową—wykonana w takcie ferii. Łatwo w tej pracy dostrzec trud oraz
zaangażowanie. Słowa uznania za wysiłek oraz entuzjazm dostrzegalny we wszystkim co robisz—jesteś
wzorcem do naśladowania dla innych.
Kl 5- Sydney T. miała bardzo udany tydzień ! Była w pełni skupiona, sumiennie pracowała oraz pomagała innym
Brawo, Sydney!
Luis H. Luis has been a real enthusiastic learner this week in every lesson . He's also working hard to make sure
his handwriting is consistently neat in all books - well done!
Kl6- Amelia G, Krystal H, Zenia K, Lilah O, Theresa S orazKai-T-M za zrobienie 'podwójnej' pracy domowej.

Wycieczka do Wojowników Ninja

Riday G & Angela C

Victoria C

Pożegnanie
W zeszłym tygodniu podziękowaliśmy
Sammy Jo za jej pracę w świetlicy
popołudniowej. Sammy dostała więcej
godzin w Aspens i musiała zrezygnować z roli opiekunki w naszej świetlicy. Życzymy powodzenia.

W poniedziałek, klasa 5 stała się Wojownikami Ninja! Stawiali czoła przeszkodom,
wysokim ścianom, dmuchanym zaporom.
Dzieci stanęły na wysokości zadania ii odnalazły drogę po niełatwym torze przeszkód.
Dzieci były wspaniałe ii wspierały się
wzajemnie. Wszyscy dobrze bawili się przy
tym! Bardzo dziękuję wszystkim dorosłym za
pomoc w przygotowaniu wycieczki.
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ŚWIETNA ŚRODA
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Michael H, Lilly W, Filey H, Olivia K, Kelsey C, Oliwier T, Hallie W, Charlie A, Kai
T-M, Jethro H. Gratulujemy Wam.

Wiadomości z przedszkola

We wtorek mieliśmy naleśniki -Tłusty Wtorek przed Popielcem. Zaprosiliśmy
również księdza Stephen na Środę Popielcową, aby opowiedział nam o Wielkim
Poście. Uczyliśmy się o różnych bohaterach
z książek, rozpoznawaliśy oraz dzieliliśmy
ilości na matematyce oraz mówiliśmy o różnych emocjach .

Wykręcone Podskoki
Klub Wykręconych Podskoków ruszył! Mamy nowych uczestników pełnych entuzjazmu oraz energii! Zajęcia będą trwały do
przerwy Wielkanocnej. Po świętach będą wznowione dla
kolejnej grupy wiekowej.

Blackpool Evening Gazette School Photo
Zarząd Szkoły
W tym tygodniu przedstawiamy kolejnego członka Zarządu Szkoły, Michelle
Staveley. Witam mam na imię Michelle Staveley i mam zaszczyt sprawować
funkcję zastępcy prazesa zarządu obydwu szkół podstawowych. Sześć lat temu
byłam wolontariuszką reprezentującą rodziców w zarządzie. Funkcja ta bardzo
podobała mi się więc zdecydowałam się na członka zarządu. Jestem również
prezesem zarządu w St Mary’s Catholic Academy. Pracuję jako księgowa na pół
etatu w kilku przesiębiorstwach . Wierzę, że trzeba pomagać społecznością lokalnym. Z niecierpliwością czekam na na możliwość wspierania naszych dzieci
najlepiej jak potrafimy. Jestem za to bardzo wdzięczna!

Roblox
Roblox rady dla rodzicó—co to jest i czy jest bezpieczne dla dziecka?
Czy znacie odpowiedzi na te pytania? Jeśli nie to warto zajrzeć na tę stronę!
Mieliśmy wiele przypadków dzieci w obydwu szkołach grających w grę Roblox,
Dostaliśmy zgłoszenia o pojawiających się niestosownych zdjęciach oraz słownictwie. Od 2006 Roblox
ma oglądalność ponad 100.000 graczy miesięcznie. Więcej inf. na https://parentzone.org.uk/article/
roblox-parents%E2%80%99-guide-%E2%80%93-what-it-and-it-safe-your-child
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Wielkopostne
W tym roku Wielkopostna Liturgia katolickich szkół w Blackpool odbędzie się 29 marca o godz. 18.00 w
kościele Saint John Vianney. Nasza szkoła przygotuje przedstawienie ukazujące Agonię Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym . W trakcie liturgy odczytana zostaną czytania Biblijne, wiersze oraz pieśni. Próby będą odbywać się w trakcie przerw szkolnych.
Zainteresowanych uczniów z kl 4, kl5 lub 6 proszę o kontakt z wychowawcą.
Potrzebna jest zgoda rodzica na wzięcie udziału.

Dzieci razem z księdzem Stephanem, uroczyście rozpoczęły Wielki Post od
Środy Popielcowej. W tym roku, Wielkopostna kampania CAFOD prowadzi
akcję Walki z Głodem.
Celem naszej szkoły jest przejść 100km (1000 okrążeń wokół małego boiska).
Limit ten wchodzi w skład celu jaki obrał sobie
CAFOD który wynosi 40,000km (dystans wokół
Ziemi).
1 jedno = 100m
10 okrążeń = 1000m or 1km
100 okrążeń = 10km
1000 okrążeń = 100km
PROSIMY O PRZEKAZYWANIE DAROWIZN na naszą szkolną stronę Just
Giving :
https://bit.ly/CTKwalk4CAFOD
Więcej informacji o akcji Walka z Głodem na stronie :
Walk Against Hunger

MIDAS

Czy ktoś chce być kierowcą minibusa? Brakuje nam kierowców szkolnych autobusów. Korzystamy z kwalifikacji kilku nauczycieli oraz wolontariuszów aby móc transportować dzieci. Panna Martin oraz pani Smith
zastanawia się czy ktoś ma ochotę dołączyć do zespołu kierowców 17 osobowych busów. Wycieczko
najczęściej odbywają się w ciągu dnia do lokalnych miejsc takich jak farmy, parki linowe oraz zoo. Kierowcy
mogą uczestniczyć w wyciecze. Pokrywamy koszt biletu wstępu, oraz przekąsek w trakcie dnia. Problem w
tym że nie wszyscy dorośli są w stanie kierować minibusem. Jeśli prawo jazdy zostało przyznane przed
1/1/1997, automatycznie D1 dodawane jest do prawa jazdy( proszę sprawdzić!). D1 jest kategorią, która
umożliwia prowadzenie pojazdów z 9-16 miejscami. Jeśli tej kategorii nie ma, trzeba zapłacić nie małe
pieniądze za wyrobienie kategorii! Jeśli masz kategorię D1 oraz chcesz zostać wolontariuszem, proszę o
kontakt z panną Martin lub panią Smith. Wolontariuszam mogą być członkowie rodzin lub przyjaciele.
Zapewniamy przyuczenie, kurs MIDAS. Wymagami zaświadczenia o niekaralności. ( DBS )

Konkurs na Pisankę Wielkanocną
Aspens ogłasza konkurs na pisankę Wielkanocną. Dzisiaj dzieci otrzymają rysunek. Zadaniem
ich jest udekorowanie pisanki. Termin składania prac to poniedziałek 6 kwietnia. Aspens
wybierze zwycięzcę w każdej klasie. Do pracy i powodzenia!

Smutna informacja
Czy pomożecie w szukaniu tej torby? Skradziono ją jednej z naszych mam z samochodu. Okno samochodu zostało rozbite. Torba miała dużą wartość sentymentalną
dla właścicielki. Bardzo chce ją odzyskać. Może będzie to możliwe ponieważ nie
było w niej nic wartościowego. Ma nadzieję, że leży gdzieś porzucona w
krzakachlub na ziemi w pobliżu P&G w Layton.

