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W pierwszy dzień po feriach w poniedziałek 25 kwietnia w szkole
będzie fotograf. Tempest będzie robił zdjęcia indywidualne oraz rodzinne na
życzenie. Proszę przypilnować żeby dziecko miało kompetny mundurek szkolny.

Konkurs na dekorację jajka Aspens
Dziękuję tym dzieciom, które przystąpiły do konkursu Wielkanocnego. Wpłynęło
wiele pięknych prac. Wybór zwycięzców nie był łatwy ! Wystarczy spojrzeć na
poniższe prace.
Zwycięzcy:
przedszkole: Lily W
zerówka: Mia B
kl1: Thomas R-L:
kl 2: Filey H
kl 3: Dano O:
kl 4: Kelsey C
kl 5: Lena S
kl 6: Krystal H

II miejsce:
przedszkole: Abel A
zerówka: Isabella P
kl1: Kshiti N
kl 2: Natasza K
Kl 3: Alicia L
kl 4: Hanna M
Kl 5: Eniola A-J
kl 6: Eva S & Theresa S

Daty do Kalendarza
Wtorek 12 kwietnia
Początek ferii
świątecznych
poniedziałek 25 kwietnia
Początek letniego semestru

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne rozpoczną się dopiero po feriach świątecznych. Nastąpiła
zmian sposobu zapisu dzieci na zajęcia. Zapisy będą robione przez aplikację
MCAS app. Do domu nie będą wysyłane żadne listy. W trakcie zapisu pobierana
zostanie należna opłata. Do września nie będzie Boogie Bounce .Zapisy ruszą
od dzisiaj od godz. 18.00. W razie wyczerpania miejsc, tworzona będzie lista
oczekujących.

poniedziałek 25 kwietnia
Tempest fotograf
Netball

rozciąganie

Badminton
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Apel Złotej Księgi
Gratulacje dla zwycięzców w tym tygodniu:
przedszkole– Anastasia B za wzorowe zachowanie oraz dzielenie się z przyjaciółmi. Jesteśmy z ciebie bardzo
dumni!
Ola C za nawiązywanie nowych przyjaźni oraz przychodzenie do szkoły z dużym uśmiechem na twarzy. Tak
trzymaj Ola Ola, jesteś super gwiazdką!
Zerówka – Lincoln R za wspaniałe samodzielne pisanie. Zrobiłeś wrażenie na każdym nauczycielu!
Ayarlah F-G za duży wysiłek wkładany w pisanie. Byłam pod wrażeniem twoich samodzielnie napisanych zdań.
Klasa 1– Adam S za wspaniałe czytanie z ekspresją w trakcie lekcji. Adam robi ogromne wrażenie na swoich
nauczycielach oraz dzieciach w klasie.
Maja K za ogromny postęp w nabieraniu pewności siebie w trakcie mijającego semestru. Maja przyłącza się
się dyskusji klasowych oraz zgłasza się do odpowiedzi w trakcie lekcji. Potracji dyskutować z dużym
uśmiechem na twarzy z partnerem do rozmów. Jesteśmy z Maji bardzo dumni. Dobra robota! :)
Klasa 2– Lottie H za okazywanie dojrzałości na lekcjach oraz pomaganie dorosłym w klasie. Panna Jackson
pracowała z innym dzieckiem, a Lottie zauważyła że inne dziecko chciało zadać nauczycielce pytanie. Lottie
wykazała się inicjatywą ii powiedziała dziecku co ma robić. Dzięki temu panna Jackson mogła dalej pracować
z . Jesteś bardzo pomocna Lottie!
Olivia K za poświęcenie dużo czasu nad pracą plastyczną dot.drogi krzyżowej. Olivia wykazała się dużą cierpliwością oraz dokładnością. Dobra robota Olivia!
Klasa 3– Kohiin U-F. Kohiin pracował bardzo ciężko w tym tygodniu. Planował opowiadanie w oparciu o Woof
(w której chłopiec zmienia się w psa)
Keaton C pracował bardzo ciężko w tym tygodniu. Planował opowiadanie w oparciu o Woof (w której chłopiec
zmienia się w psa)
Klasa 4– Mia J. jest w Złotej Księdze z powodu swojego poczucia humour na Pryma Aprylis. Jest bardzo
rozważną młodą damą. Tak trzymaj Mia.
Hallie W. jest znowu w Złotej Księdze ze względu na swoją determinację. Miała problemy ze zrozumieniem
ułamków, ale była nieustępliwa. Pilnuj aby głód wiedzy nigdy zniknął Hallie. Dobra robota.
Klasa 5– Lucy-Rose A. NOMINOWANA PRZEZ PANNĘ CALVERT - za bycie najbardziej opiekuńczą osobą w
zespole tanecznym CTK Dance. Lucy Rose postanowiła przygotować dyplomy dla tych dzieci, które sumiennie
ćwiczą na próbach. W domu sama je zrobiła . Dziękuję Lucy Rose za bycie tak życzliwą.
Beatrice ML For working really hard on your spellings - it was so lovely to see how proud you were and we are
too! Well done & keep it up!
Riah F-W. Riah - you are wowing us with how hard you are working. You give every subject 100% effort and are
really challenging yourself - well done!
Klasa 6– Lilah O za duże zaangażowanie w trakcie powtórzęń do SATs. Lilah spędziła dużo czasu wykonując
plakat i powtarzając zadania z SAT , to się naprawdą opłaca. Jest wzorem do naśladowania. Dobra robota
Lilah
Kai T-M za trud wkładany w pisanie. Kai napisał wspaniałe opisy w swojej historii. Wychowawczyni panna
Hilton bardzo jest zadowolona z niego.

Świetna Środa

Ayarlah F-G & Lincoln R

Anastasia B

Nominowane dzieci do Świetnej Środy są:
Kl 1 Brendan F & Tegan D
Kl 2 Filey H & Zuzanna P
Kl 3 Emily A & Bobby-Joe L
Kl4 Hanna M & Nicola O
Kl 5 Layla K & Thomas A
Kl 6 Aiden N & Tallulah H
Gratulauję wszystkim.

Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz- Przynależ- Stawaj się
Biuletyn— 8 kwietnia 2022

Komunikacja przez Dojo
Class Dojo jest bardzo przydatnym narzędziem z wielu powodów. Nauczycile
odpowiadają na wiadomości rodziców w stosownym czasie. Proszę mieć na
uwadze pore dnia; w trakcie wieczorów, weekendów, świąt, rodzice nie
powinni oczekiwać odpowiedzi. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości w w
godzinach pracy.

Assembly
W tym tygodniu Boathouse uczestniczył w naszym szkolnym apelu. Obejrzeliśmy nagranie prezentujące wspaniałe zajęcia oferowane w trakcie ferii ( w
naszej szkolel!!). Proszę przeczytać ulotkę ii zarezerwować miejsce!

HRSE
Dziękuję tym rodzicom, którzy wzięli udział w konsultacjach dot. podstawy nauczania w kwestii relacji.
Zmieniony program rusza od semestru letniego.
Indywidualne rozmowy będą przeprowadzane z tym
rodzicami, którzy zadawali konkretne pytania. Dziękuję
za pytania, komentarze oraz sugestie. Konsultacje były
bardzo owocne.

Blackpool Evening Gazette School Photo
Wieści z przedszkola

Dzieci opowiadały historię o głodnej gosienicy w tym tygodniu.
Były zachwycone kiedy obserwowały motyle wychodzące z kokonów. W trakcie lekcji w-f ćwiczyły rzucanie oraz łapanie piłek.
Na lekcji religii dowiedziały się jaką drogę pokonać musiał Jezus.

Huggy Wuggy
To jest Huggy Wuggy- upiorna postać, którą dzieci mogą spotkać
online. Apeluje się do rodziców aby nie pozwalali swoim dzieciom
oglądać tego nagrania o misiu mordercy na YouTube. Misiu śpiewa
‘’przytulam i zabijam’’ ii prosi oglądających o “wzięcie ostatniego
oddechu”. Dalej słowa piosenki: ‘’ Będą przytulać cię na zawsze , aż do
ostatniego oddechu . Moje zęby są ostre.’’
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Darmowe Warsztaty z ogrodnictwa
Zainteresowanych
prosimy o kontakt z Kath
pod nr telefonu01253 478
301.

Blackpool Carnival

@the grange organizuje Wielkanocne zajęcia dla
dzieci które korzystają z darmowych posiłków
szkolnych. We wtorek 19 kwietnia odbędą się zajęcia
plastyczne. W środę 20 kwietnia wycieczka do Blackpool Zoo. Dzieci muszą być pod opieką rodzica/
opiekuna. Uczestnicy ostaną
darmowy posiłek prze dwa dni.

