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CTK na Facebooku
Dajcie nam lajka! Christ the King udoskonala swoją
stronę na Facefooku. Jeśli chcecie wiedzieć na
bierząco co dzieje się w naszych szołach, polubcie
naszą stronę. Znajdziecie tam wiele porad w różnych sprawach. Niebawem pojawi się pierwszy
post!

FY3 7FG
KONTACT:
01253 395985
admin@ctkacademy.co.uk
WEBSITE:
www.ctkacademy.co.uk

FACEBOOK:

Rada Rodzicielska

Niestety nasz tradycyjny Wielkanocny Kiermasz nie może odbyć
się z powodu wysokiej liczby przypadków COVID w szkole oraz
lokalnej społeczności. Nasza wspaniała Rada Rodzicielska
razem z panną Hilton zaproponowała alternatywne rozwiązanie.
Przedsiębiorcze wydarzenie dla dzieci! Zabawy oraz gry będą
zorganizowane dla dzieci w holu szkolnym. W wyznaczonym
czasie poszczególne klasy będą przebywać w holu. Oczekujemy
wsparcia wszystkich rodzin! Tadycyjna parada w kapeluszu
wielkanocnym ( kl 1-2 oraz przedszkole z zerówką) oraz ogród
Wielkanocny (przygotuj ogród przedstawiający grób Jezusa jeśli jesteś w kl36). Czekoladowe nagrody , dwie na klasę—dla chłopca oraz dziewczynki.

Christ the King Catholic

Wieści z przedszkola
Daty do kalendarza

Uczyliśmy się o insektach, cyklu życia
oraz małych stworzeniachw tym
tygodniu. Używaliśmy biedronek do
liczenia. Próbowaliśmy zrozumieć jak
małe liczby mogą dać liczbę 5. Dzieciom podobała się wizyta z mini zoo,
w trakcie której mogły trzymać na
rękach małe stworzenia.

Czwartek
7 kwietnia
Wywiadówka w kl 2 i
6
Środa 13 kwietnia
Szkolenie nauczycieli
Czwartek 14 kwietnia
Przerwa świąteczna
Poniedziałek 25 kwietnia

Powrót do szkoły

COVID Szczepionki

Ministerstwo Zdrowia informuje że rusza
program szczepień dla dzieci w wieku 511 lat od poniedziałku 4 kwietnia. Obecnie punkt szczepień znajduje się w Moor
Park oraz Whiteholme. .

Skutery
Proszę pilnowąć żeby dzieci nie
jeździeły na skuterach po
parkingu szkolnym. Skutery
powinny być na chodnikach.
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Apel Złotej Księgi
Gratuluję następującym dzieciom wyróżnienia .
przedszkoe - Riley H za trud włożony w próby pisania swojego imienia . Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. Riley! Dobra robota! Tommy T za przestrzeganie zasad w klasie, słuchanie nauczycieli oraz wykonywanie poleceń. Cieszymy się że zadajesz dużo pytań Tommy!
Zerówka- Willow S jest wpaniałą przyjaciółką dla przedszkolaków oraz zerówkowiczów. Jesteś bardzo miła
oraz wspaniałomyślna! Lilliana C jest zawsze chętna do nauki ! Jesteś bardzo rozsądna oraz rozważna.
Wzorcowa uczennica z ciebie.
kl 1- Scarlett H jest wspaniałą koleżanką dla Ava. Bardzo miło przywitałaś ją w naszej klasie. Jesteśmy z Ciebie
bardzo dumni. :)
kl2- Tilly S za pracę w trakcie zdalnego nauczania. Tilly uczestniczyła w każej lekcji . Dobra robotaTilly - jesteśmy z Ciebie dumni! Henry B. miał bardzo udany tydzień. Wykonywał zadaną mu pracę bez ociągania się!
Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni Henry. Tak trzymaj!
kl3 - Lottie B. zdobyła 100% w matematycznych quiz .Daniel P. zdobył 100% w matematycznym quiz
kl 4- Bobby S. radzi sobie coraz lepiej w pływaniu. Coraz bardziej wierzy w swoje umiejętności. Tak trzymaj
Bobby! Lee B. ma wzorowe podejście do nauki. Zadaje wiele pytań oraz udziela dobrych odpowiedzi na matematyce. Jest ekspertem od ułamków. Dobra robota Lee - piękny postęp.
kl5- Victor M. robie na dorosłych duże wrażenie swoim zaangażowaniem oraz entuzjazmem do nauki. Przychodzisz na lekcje we właściwym czasie i ciężko pracujesz—tak trzymaj!
Layla K. pomimo złamanej ręki, świetnie sobie radzi na lekcjach! Dajesz sobie radę ze wszystkim i nie
grymasisz. Tak trzymaj!
kl 6- Tyla M wkłada dużo wysiłku w przygotowania do SATs. Tyla poświęciła sporo czasu na przygotowanie
plakatów oraz kartek z pytaniami. To się opłaca!

Wolontariusz

Lilliana C & Willow S

Witamy nowego wolontariusza w Christ the King Jeremy Polychronopoulos. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2013 roku, kiedy pracował w starym
budynku szkoły. Z rodziną przeprowadził się do Rosji.
Niestety z powodu obecnej sytuacji, powrócił z
rodziną szybciej niż planował do naszego miasta.
Pracuje z kl 6 oraz 5.

Biblioteka CTK
Nastąpiła duża zmiana dzięki funduszom z Rady Rodziców oraz kreatywności panny Hilton. Nowe dywany, poduszki, oraz siedliska kompletnie zmieniły atmosferę biblioteki. Ogromne podziękowanie
kieruję dla wszystkich którzy
przyczynili się do tego. Dzieciom
bardzo podoba się .

Wielki Tydzień
Nauczyciele oraz dzieci ciężko pracują nad przygotowaniem Stacji Drogi Krzyżowej. W trakcie Wielkiego Tygodnia dzieci będą odwiedzać Stacje Drogi
Krzyżowej oraz rozważać tajemnice Męki Pańskiej.
Na dojo będa umieszczane zdjęcia.
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Dzieci wyróżnione dwa tygodnie temu.
Przedszkole- Rosebel R za bycie wspaniałą przyjaciółką, zawsze miła, uczynna. Jesteśy z ciebie bardzo
dumi Rosebel!
Alek M za wykonywanie pracy z matematyki samodzielnie oraz z ogromnym entuzjazmem. Tak trzymaj
Alek, Jesteśmy pod wrażeniem!
zerówka - Nadia K świetnie używa języka migowego. Jesteś wspaniałą przyjaciółką.
Oskar S pięknie pracował na fonetyce w tym tydniu. Potrafisz szybko czytać . Jesteśmy z ciebie dumni!
Kl1- Joshua O za entuzjazm oraz wysiłek na lekcjach matematyki w tym tygodniu. Bardzo starasz się zrozumieć zadania.
Zowie G za wysiłek wkładany w szybkie czytanie. Zowie mama oraz bracia bardzo pomagają Zowi w tym.
Zrobiłaś na nas ogromne wrażenie Zowie! :)
kl 2- Lula C za wytrwałość na lekcjach w-f w trakcie ostatnich 3 tygodni. Lula nie mogła złapać małej piłki
na początku. Pomimo początkowego płaczu, nie poddała się . Dzięki uporowi oraz ciężkiej pracy potrafi
złapać małą piłkę. Dobra robota Lula!
Lola P. zrobiła ogromny postęp z matematyki . Zyskała pewność siebie. Panna Jackson zauważyła ogromny postęp. Dobra robota Lola!
kl 3- Zofia G. brała udział w każdej lekcji online. Zdalna nauka na 6!
Lexi W. Lexi has been a very supportive learning partner for Mia in maths. Well done Lexi!
kl 4- Luka B. wykazał ogromną determinację w trakcie ostatnich tygodni nauki. Tak trzymaj Luka!
Mia G. okazała dużą determinację pomimo tego że nie czuła się najlepiej w tym tygodniu. Pokazała że jest
wytrzymała i stać ją na wiele. Tak trzymaj Mia - Pan M jest bardzo dumny z ciebie.
kl 5- Keisha L za pracę z nowym partnerem do nauki. Miło było widzieć jak rozmawialiście o tym co na
lekcjach macie . Tak trzymaj!
Tyler B. ciężko pracuje nad ortografią, dzięki czemu osiąga wysokie wyniki . - Miło widzieć że jesteś z siebie dumy. My z ciebie jesteśmy też dumni!
kl6- Theresa S fantastycznie powtarza do egzaminów SATs. Theresa zrobiła wszystkie zadania z
czytania, oraz uczy się pisać nowych wyrazów. Theresa, tak trzymaj!!!
Emily D czyni wieli postęp w ortografii. Emily udowodniła sobie samej, że im więcej czasu spędza na powtarzaniu,tym lepsze osiąga wyniki. Emily tak trzymaj!

Blackpool Evening Gazette School Photo

Świetna Środa
Z powodu Szkolenia Nauczycieli, nie było biuletynu. Imiona
wybranych dzieci z dwóch tygodni.
Środa 23 marca

Alek M & Rosebel R

Nadia K

Oskar S

kl 1 Hanna P & Naomi N
kl 2 Lottie H
kl 4 Max D & Annesmae K
kl5 LeSean R & Harry P
kl 6 Lily-Mai R & Amelia G

środa 30 marca
kl 1 Natus P & Iniya V
kl 2 Victor B & Nathaniel M
kl 3 Logan R & Daniel P
kl 4 Kevi R & Hallie W
kl 5 Olivia C & Lexi H
kl 6 Amelia G & Sebastian P
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Wywiadówka
Przypominamy że wywiadówki dla kl 2 & 6 odbędą się w czwartek 7 kwietnia. Proszę o rezerwowanie terminów. W razie trudności prosimy o kontakt z biurem. Tabelka obok pokazuje statystyki wywiadówek, które już
odbyły się.

Spotkania dot potrzeb edukacyjnch dzieci
Kierownicy świetlic rodzinnych
informują o możliwości porozmawiania z profesjonalistami
ws potrzeb edukacyjnych
dzieci. Obok informacja o terminach oraz miejscach spotkań.

przeszkole

76%

zerówka

74%

kl 1

93%

kl 3

53%

kl4

63%

kl5

43%

Liturgia Wielkopostana

Ogromne podziękowanie dla pani Schofield, pana Hatjoulis, panni Mallinsom oraz dzieci biorąych udział w liturgii, która odbyła się
w kościela St John Vianney w ubiegły wtorek wieczorem. Występ
dzieci zrobił ogromne wrażenie . Zebrano £112.96 na Ukrainę.

Stanley Park Camp
Due to the different Easter holidays,
Stanley Park have extended their forest
camp to the third week of April. They have
asked us to share this news with you as it
is not on their original poster. Families can
sign up to this week using this link. We
are offering free places for those on free
school meals and paid for places.
https://forms.office.com/r/md4cq6ZsNh

Rodzic na członka Zarządu
Mamy dwóch kandydatów na stanowisko
członka Zarządu. Głosowanie odbędzie się
w przyszłym tygodniu online. Link znajduje
się na dojo lub Bromcom.

Wizyta owieczek
Miło było opiekawać się jaglątkami przez ostatnie 3 tygonie.
Mogą już na stałę wrócić na pole. Ogromnie dziękuję
wszystkim, którzy opiekowali się Betty oraz Barbarą. Były one
wspaniałym dodatkiem do naszej rodziny Christ the King .
Panna Alice Parr (nauczyciel z St Mary’s,
właścicielka jagląt) włożyła wiele trudu
przywożąc
je
codziennie
do
szkoły.
Wspomnienia zostaną z nami na zawsze.

