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Chór SCCA & CTK  

 

       Konkurs sumdog 

Gratulacje dla wszystkich, 
którzy wzięli udział w 
naszym konkursie sumdog. 
Szkoła CTK zajęła ostatecznie  
pierwsze miejsce, a ucznio-
wie  z CTK i SCCA zajęli 
miejsca w pierwszej 
dzisiątce. Co za osiągnięcie! 
Panna May przygotowała  
certyfikaty i smakołyki. Grat-
ulacje dla: Nicoli Posylek, Ali 
Parkinson, Nicole Sowy, 
Noah Watkin i Jakuba Dom-
ino. Jesteśmy bardzo dumni! 

Popatrz na to zdjęcie! Nasze szkolne chóry wzięły udział w  

bożonarodzeniowym koncercie kolęd w Piekarni Barking. Rozpoczęliśmy 

imprezę „Poznaj Świętego Mikołaja” i śpiewaliśmy kolędy  dla rodziców, 

gości, personelu i psów! Dziękuję rodzicom, którzy zaangażowali się w ten 

weekendowy występ.  
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Laureaci Złotej Księgi 
Lucas Papp bardzo się starał każdego ranka w swoim niezależnym pisaniu – tak trzymaj! 

Marii Tirado za jej niesamowitą postawę. Podchodzi do  wszystkich swoich zadań z determinacją i zawsze oferu-

je przemyślany wkład w nasze dyskusje klasowe. 

Nicola Tokaj za doskonałe maniery i rozsądną postawę. Nicola zawsze stara się dawać dobry przykład swoim 

rówieśnikom i stara się jak najlepiej we wszystkim, o co jest proszona. 

Oliver Rozik - wysiłki Olivera w matematyce były w tym tygodniu wyjątkowe! Pewnie dodaje dwucyfrowe liczby, 

a nawet rzucił sobie wyzwanie, aby zrobić to powyżej 100! Dobra robota, Oliver! 

Alexia Darlow — po trudnym początku tygodnia Alexia dokonała doskonałej poprawy w swoim zachowaniu! 

Alexia zawsze dokonuje wspaniałych wyborów zarówno w klasie, jak i na placu zabaw! Dobra robota Alexia! Tak 

trzymaj! 

Michael Tirado - Michael otrzymuje w tym tygodniu Złotą Nagrodę za doskonałe zrozumienie języka angielskie-

go i umiejętność  wyjaśniania znaczeń słów. Michael  jest także doskonałym czytelnikiem i często jest wybierany 

do czytania na głos w klasie. Dobra robota Michael! 

Ezme Malin - Ezme znalazła się w “złotej księdze” w tym tygodniu za determinację podczas lekcji matematyki. 

Niektóre zadania , które ostatnio wykonywaliśmy z odejmowaniem kolumnowym, były naprawdę trudne, ale 

Ezme nigdy się nie poddaje. Słucha uważnie na lekcjach i wykorzystuje swoją zdobytą wiedzę  do wykonywania 

poprawnie  zadania. Oby tak dalej, Ezme! 

Tomaszowi Orzechowskiemu za bycie wzorem dla reszty klasy. Zachowanie Tomka można określić  jako nie-

skazitelne. Zawsze szanuje personel i swoich rówieśników oraz wykazuje świetne podejście do nauki. Widzę 

prawdziwy potencjał na przewodniczącego samorządu szkolnego w przyszłości.  

Alfie Walls - Alfie miał wspaniały tydzień. Zawsze ma w sobie mnóstwo entuzjazmu do nauki, zwłaszcza ma-

tematyki, gdzie ma prawdziwą pasję do przedmiotu: Tak trzymaj Alfie! 

Filip Sawicki- Filip nadal imponuje pannie Starkey, pokazując swoją determinację . Panna Starkey ustanowiła 

wyzwanie na tabliczkę mnożenia, a Filip kontynuował to wyzwanie i za każdym razem stawał się coraz lepszy! 

Emilia Drozdowska, Filip Sawicki, Julia Wiecozek, Roksana Raczek– certyfikat na pióro 

India Clarke - Za jej wysiłek i determinację w matematyce. India działa niezależnie i poprawnie, stosując 

„kolejność działań”. Dobra robota Indie! 

Nicola Posylek - Za entuzjazm i determinację w konkursie Sumdog . Nicola zajęła 1 miejsce z wynikiem 999 na 

1000! Gratulacje ! 

Blackpool Transport podwyższy cenę biletów w komunikacji miejskiej od   16.01.2022 . Nowe ceny biletów można 
znaleźć na  https://images.blackpooltransport.com/downloads/C1060%20A5%202020.pdf. 

 

Klasa  4 - licencja na długopis  

 Gratulacje dla Jakuba Domino i Binoti Shobuj z klasy 4 za zdobycie  

licencji na pióro! 

Podwyżka cen za bilety miejskie 

https://images.blackpooltransport.com/downloads/C1060%20A5%202020.pdf
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Wizyta strażaków w klasie 2 

    Nauka  zdalna  

W ubiegły czwartek klasę 2 odwiedził Zespół Straży Pożarnej w Blackpool. 
Dowiedzieliśmy się, jak zachować bezpieczeństwo w naszych domach i w 
szkole, i dyskutowaliśmy, jak możemy zachować bezpieczeństwo w przypad-
ku pożaru. 

Jaki to był  tydzień! Ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników i uczniów, którzy w tym tygodniu 

musieli zaangażować się w naukę online. Nazywamy to „uczeniem mieszanym”, gdzie mamy część dzieci w 

klasie  i część  dzieci w domu „online”. Jest to niezwykle trudne dla wszystkich, ale jak zawssze wszyscy dali z 

siebie sto procent. Podejmujemy takie działania, aby dzieci w domu, które są w izolacji  nadal mogły się uczyć 

jak i również mieć stały kontakt z rówieśnikami . Nasi pracownicy są teraz naprawdę wykwalifikowani we 

wspieraniu dzieci podczas nauczania online. Niektórzy nauczyciele z powodu przymusowej izolacji musieli 

prowadzić lekcje  z domu. Jesteśmy dumni , że możemy dostarczać naukę w ten sposób, dzięki czemu  osoby 

izolujące się, nie bedą mieć zaległości w nauce. Zazwyczaj pierwsze godziny to mieszanka rozwiązywania prob-

lemów technicznych, dostarczania urządzeń i podłączenia  dzieci do Internetu, ale po krótkim czasie nauka w 

ten sposób staje się  bardzo naturalna.  

Trzej królowie 
W zeszłym tygodniu  nasze dwie szkoły połączyły się, aby przeżywać razem 

Święto Trzech Króli. Niektóre dzieci przeczytały wiersz, spędziliśmy czas na 

modlitwie i rozmawialiśmy  obrazkach z tego wydarzenia. Dzieci jak zwykle 

były uważne. Dziękuję pani Platt, panu Websterowi, Janowi Kubińskiemu, 

Romie McDermott, Victorowi Posylek, Julii Sowce, Olivii Holmes i Aurelii-May 

Cunningham-Kay z St Cuthbert’s. 

Czas na imprezę 

Pomimo odwołania jasełek w zeszłym semestrze, nasze dzieci nadal mogły 

cieszyć się świątecznym przyjęciem. Dzieci pozostały w swoich grupach 

klasowych i brały udział w zabawach, tańcach i uroczystym poczęstunku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali żywność. Świetne zakończenie 

okresu świątecznego. Niestety nasza  dyskoteka PTFA została jak narazie 

odłożona w czasie.  Wynika to z aktualnych wskaźników zachorowań na 

Covid.  
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Nowi członkowie zarządu szkoły 

Aspens– Specjalne menu  

Wielu z pewnością słyszało o nowych członkach Zarządu 
Szkoły, którzy rozpoczęli pracę od tego semestru. Nowym 
członkiem reprezentującym rodziców jest pani Shazia Khan, 
a pracowników szkoły jest panna Emily Duxbury. Odbyło się 
już pierwsze spotkanie. Przed nami bardzo ekscytujacy 
czas. Spotkanie było wirtualne ze względu na 
bezpieczeństwo. Co miesiąc będę spotykała się z Prezesem 
Zarządu panią Julie Mcleod, aby upewnić się że szkoły 
działają najlepiej jak mogą . Witam wszystkich w drużynie.  

Dzień Spisu Powszechnegi  20.01.2022 

W kolorach tęczy 27.01.2022 

W dniu 27 stycznia, Aspen oferuje wyjątkowy jadłospis w ramach promocji zdrowego 

jedzenia. Rzekomo, powinniśmy jeść posiłki jak najbardziej kolorowe, więc warto z oferty 

skorzystać! Dzieci które chcą zamówić ten wyjątkowy posiłek (na codzień przynoszące 

swój posiłek z domu)prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym. 

W dniu spisu ludności, 20 stycznia , przygotowaliśmy specjalny jadłospis: zachęcamy każde dziecko do 
skorzystania z oferty, szczególnie tych uprawnionych do darmowych posiłków. Wysokość funduszy z 
Ministerstwa Edukacji powiązana jest ze statystykami ze spisu. Spis ten dotyczy głownie ilości dzieci w 
szkołach– przypomina on troche spis ludności na który udali się do Betlejem Maria oraz Józef! 
Skorzystanie z obiadu w tym dniu, bardzo nam pomoże.  

     Schronienie na rowery 

Plan jest taki, że nasza wiata rowerowa może w końcu zostać zabezpieczona. Niedyspozycja personelu szkoły 
oraz ogromna liczba osób potrzebnych do ustawienia go w pozycji pionowej spowodowały opóźnienia. Mamy 
nadzieję ,że zostanie to zrobione przed początkiem przyszłego tygodnia. Tym razem zostanie on zabezpieczony 
betonem i śrubami tak aby obiekt ten był stabilniejszy podaczas kolejnego sztormu. Wymiana paneli jest 
kosztowna, ale mamy nadzieję, że zostaną zainstalowane późną wiosną. 
W międzyczasie zabezpieczyliśmy kilka alternatywnych stojaków na rowery I hulajnogi. . Dziękuję bardzo za 
cierpliwość.  


