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Wizyta w Ascent
W ubiegły piątek kl 1 pojechała do Parku Trampolinowego w Ascent Trampoline Park! To był wybuch
radości! Dzieci zachowywały się wzorowo. Dobrze
bawiły się skacząc na trampolinach oraz wspinając
się na ściankach. Podziękowania kieruję do mamy
Freddie oraz Rocco-Joe za pomoc w opiece oraz do
taty Beatrice i Victoria za kierowanie mini busami.
Dziękuję również mamie Zoe za zakupienie soków
dla dzieci .

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

FACEBOOK:
Christ the King Catholic

Jaglądka w CTK
Daty do Kalendarza
Piątek 25 marca
Szkolenie Nauczycieli

Piątek 1 kwietnia
Dzień bez mundurka
Czwartek 7 kwietnia
klasy 2 & 6 wywiadówka
Wtorek 12 kwietnia
Przerwa Wielkanocna

W tym tygodniu opiekowaliśmy się nowonarodzonymi jaglądkami. Nadano im już
oficjalnie imiona. Dzieci z radością odwiedzają je, trzymają na rękach oraz
karmią. Jaglądka czują się świetnie.
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla zwycięzców Złotej Księgi
przedszkole - Eleanor H za wykonanie wspaniałego modelu fasoli w trakcie zdalnej nauki. Byłam pod
wrażeniem! Tęskniliśmy za Tobą Eleanor!
Nicola C za piękną pracę na lekcjach w-f, ślicznie wykonujesz polecenia. Zrobiłaś ogromne wrażenie na panu
Tomes. Jesteś gwiazdą!
zerówka- Mia B za próby samodzielnego czytania na fonetyce. Potrafi łączyć dzwięki—brawo Mia!
Maria G za bycie wzorową uczennicą. Jesteś bardzo rozważną oraz rozsądną uczennicą. Jesteśy z Ciebie bardzo dumi!
kl1- Willow F & Lilian D za bycie bardzo miłymi oraz opiekuńczymi uczniami kl 1. Te dwie uczennice zawsze
pomagają swoim przyjaciołom oraz nauczycielom, nawet ja nikt o to nie prosi. Dziękuję Willow oraz Lilian. :)
kl 2- Filey H. Filey zrobił na pannie Jackson ogromne wrażenie tym jak bardzo taktowny oraz dojrzały. Filey
pomógł swojemu koledze wykonać zadanie. Jest badzo opiekuńczy!
Annabelle F. Annabelle jest bardzo odpowiedzialną oraz godną zaufania uczennicą. To tak jakby był dodatkowy
asystent nauczyciela w klasie! Zawsze wykonuje ważne zadania oraz ZAWSZE wykonuje je dobrze. Tak trzymaj
Annabelle
kl 3 - Agboola A-O. Agboola czytał 1 książkę co wieczór przez tydzień. Fantastycznie!
Leo G-J, Kyan L oraz Bobby-Joe L czynią ogromne postępy w czytaniu.
kl 4- Jack M. Jack jest w Złotej Księdze ze wzlęgu na całokształt swoje postawy do nauki. Na każdej lekcji bardzo stara się oraz udziela dobrych odpowiedzi.
Alice D. Alice ciężko pracowała w tym tygodniu. Wiele naszych rozmów zakończyło się śmiechem. Alice, twój
śmiech jest zaraźliwy!
kl 5- Heidi P za bycie bardzo pomocną dla kl2 w trakcie mszy św. W upszejmy sposób wskazałaś dzieciom
drogę powrotu na swoje miejsca po tym jak dostały błogosławieństwo do ks.
Thomas A za bycie bardzo pomocnym dla uczniów kl2. Dawałeś właściwe sygnały swojemu partnerowi z kl2
kiedy mają iść zebrać tacę.
kl6- Sandra M za postęp w czytaniu w domu. Sandra czyta systematyczniej w domu. Dzięki temu staje się coraz lepsza z czytania. Sandra czytała na głos w klasie co wywarło na pannie Hilton duże wrażenie.
William D za okazywanie entuzjazmu oraz pewności siebie w dodatkowych zajęciach z matematyki. William
ciężko pracował nad zrozumieniem nowego zaganienia.

Wywiadówki
Wczoraj odbyły się wywiadówki telefoniczne oraz zostały rozesłane raporty z
nauki. Dziękuję tym rodzicom, którzy zarezerwowali godziny rozmów z
nauczycielem. Przypominamy że wywiadówki dla kl 2-6 odbędą się w czwartek 7
kwietnia. Proszę rezerwować terminy
rozmów telefonicznych z wychowawcami.
W razie trudności prosimy o kontakt z biurem.

Mia B & Maria G

Eira T z ostatniego tygodnia,Eleanor H zwyciężczyni
Złotej Księgi z bierzącego tygodnia.
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Świetna Środa
Słowa uznania od naszych opiekunów z przerwy obiadowej wędrują do , Michael H, Freddie H,
Leo G-J, Cody S, Zenia K, Kai T-M, Victoria M, Oliwier T, Kelsey C oraz Hanna M. Tak trzymać.

Ankieta dot. czytania
Dziękuję tym którzy wypełnili ankietę dot czytania w domu. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia jej
jak najszybciej. Zależy nam bardzo na tym bo dzięki odzewowi będziemy w stanie udoskonalić
narzędzia służące do polepszenia umiejętności czytania. Ci którzy wypełnią ankietę wezmą udział w
loterii. Oto link do ankiety bit.ly/ctkread

Blackpool Walczy ze znęcaniem się
#BlackpoolBeatingBullying Ruszyła kampania the #BlackpoolBeatingBullying zainicjowane przez młodych ludzi, dla młodych ludzi,
której celem jest ograniczenie znęcania się. Problem ten często występuje w szkołach niestety.
Christ the King współpracuje z zespołem Blackpool Beating Bullying, nad otrzymaniem brązowej odznaki.
Aby móc lepiej zrozumieć ten problem,musimy poznać odczucia tych których może to dotyczyć. Prosimy
dzieci, rodziców,pracowników oraz zarząd szkoły o wypełnienie któtkiego kwestionariusza.
- https://forms.gle/xEj8RDaaRWcL5wNK6 .Ankiety są anonimowe. Lokalne władze zbierają dane oraz
informują szkoły o wynikach. Ankiety należy przesłać do 16.00 w środę 30 marca.

Blackpool
EveningzGazette
School Photo
Wiadomości
przedszkola
W tym tygodniu dzieci z radością odwiedzały jaglądka oraz uczyły się jak o
nie dbać. W dalszym ciągu wykonywaliśmy pracę w oparciu o książkę
Jacek i Stączki Fasoli i dekorowaliśmy
doniczki. Dzieci uczyły się jak zrobić 5
na różne sposoby. Zawsze zachęcamy
do nawiązywania nowych przyjaźni
oraz do okazywania wzajemnie sobie
troski. Przykłady uprzejmości wśród
dzieci zawsze wywołują na naszej
twarzy uśmiech.

Jubileuszowe Zadaszenie
Spójrzcie na poniższy link - można dostrzec drzewa
na mapie. Aplikacje z obydwu szkół Christ the King
oraz St Cuthbert’s zostały zaakceptowane. - The
Queen’s
Green
Canopy
(queensgreencanopy.org)

Bromcom App
W niedługim czasie system ParentPay zostanie
zastąpiony Bromcom . Istotnym jest aby zainstalować aplikację na telefonie. Wszelkie płatności,
rezerwacje będą wykonywane przez Bromcom. W
razie pytań proszę o kontakt z biurem.
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Oferty pracy
Urząd Miejski w Blackpool oferuje 8 stanowisk pracy jako patrol na
przejściach szkolnych. Tygodniowo jest 7.5 godziny, nie wymagane żadne kwalifikacje. Praca na stałe. Podania można składać pod nr
07423787270 lub online blackpool.gov.uk/jobs .

Wielkanocny Obóz w Stanley Park
Blackpool Park Rangers organizują Leśny Obóz w Stanley Parku w
trakcie przerwy Wielkanocnej. Uczniowie kl 1-6, którzy dostają darmowe
posiłki w szkole, mogą korzystać nieodpłatnie. Dla pozostałych £20 dziennie. Więcej info na blackpool.gov.uk

Światowy Dzień Książki

Zdjęcia prac konkursowych.

Kiermasz Książki
Kiermasz Książki rozpoczął się wczoraj. Ostatnim razem szkoła otrzymała wiele nowych książek i mamy
nadzieję że będzie tak samo teraz! Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia kiermaszu oraz kupna książki w
godzinach 3:15—4:15. Każda klasa będzie miała przydzielony swój czas na obejrzenie książek. Waże jest
aby przyjść na kiermasz w terminie kiedy dziecko będzie na nim w ciągu dnia. Zależy nam na tym ze
względu na Covid! Oto terminy: poniedziałek 21marca kl1 & kl4, wtorek 22 marca zerówk & Y3.
Po odebraniu dziecka z klasy należy udać się do drzwi holu St Mary’s ( drzwi do świetlicy porannej oraz
popołudniowej). Pracownik szkoły wprowadzi odwiedzających do środka. Prosimy aby dorośli mieli założone
maski. Jeśli dziecko zostaje w świetlicy popołudniowej w dniu kiermaszu, prosimy o przekazanie podpisanej
koperty z pieniędzmi wychowawcy. Opiekun świetlicy zaprowadzi ich na kiermasz. Oto katalog książek na
sprzedaż https://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/SchoolsCataloguePrimary2019/

