
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   
 
 

Opieka, uprzejmość, troska 

Newsletter –  21 stycznia 2022 

St Cuthbert’s  

Catholic Academy 

Lightwood Avenue 

Blackpool 

FY4 2AU 

  CONTACT: 

        01253 403232           

admin@sccacademy.co.uk 

WEBSITE: 

www.stcuthbertsacademy. 

co.uk 

FACEBOOK: 

St Cuthbert’s Catholic   

Academy 

Ważne daty: 

• 27 stycznia 2022 

Tęczowe menu 

• 11 lutego 2022 

Ostatni dzień szkoły przed feriami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Cuthbert’s Catholic Academy    

Wyjatkowa liturgia w klasie 5 

W tym tygodniu klasa 5 odprawiła wyjątkową liturgię skupioną na uczyn-
kach miłosierdzia. Dziekujemy pannie Starkey I całej  klasie 5 za przygo-
towanie I uczestnictwo.  

    Udało się! 

Z przyjemnością ogłaszam, że z pomocą straży 

pożarnej South Shore, wiata rowerowa została 

wrreszcie postawiona w pozycji pionowej. 

Trwają prace nad wymianą paneli i nad dodat-

kowym zabezpieczeniem konstrukcji. Nie 

można w pełni jeszcze z niej korzystać, dlatego 

prosimy o dalsze używanie  tymczasowych  

stojaków rowerowych do bezpiecznego 

przechowywania rowerów i hulajnóg. 
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Laureaci “Złotej księgi” 
Isaiah Eley za przejście od poranków do pełnych dni w przedszkolu.  Nabrał  ogromnej pewności siebie; zostaje  na 
lunch i chodzi do sali gimnastycznej aby uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.   Dobra robota Isaiah! 
Logan Wright za ciężką pracę w tym tygodniu. Bardzo lubi zajęcia fonetyki, a jego postępy mozna zauważyc pod-
czas pisania I czytania. Tak trzymaj! 
Angie Quinn za zrobienie  fantastycznego kostiumu superbohatera i  za pomoc kolegom I koleżankom z jej klasy.  
Zofia Wolak - za dojrzałą i niezależną postawę. Zofia zawsze stara się dokonywać właściwych wyborów w klasie i 
poza nią.  Dba o to, by wszystkie jej prace były wykonywane najlepiej, jak potrafi. 
Llayton Pettifor - za włożenie dodatkowego wysiłku w pisanie. Llayton usilnie stara się dokończyć pisanie 
samodzielnie, pamiętając aby używać dużych liter na początku każdego zdania, o zachowniau odstępów między 
wyrazami jak I również o kropce na końcu zdania.   
Lois Clayton - Lois znalazła się w złotej księdze w tym tygodniu za niesamowity wysiłek, jaki włożyła w pisanie.  Lois 
poczyniła niesamowite postępy I jestśmy z niej bardzo dumni! 
Rebeca Mihai- była fantastyczna w tym tygodniu! Rebeca uwielbia matematykę i ćwiczy dodawanie nawet podczas  
zabawy! Tak trzymaj! 
Aidan Bibin - za wyjątkową pracę nad flagami świata, walutami i językami świata. Aidan był bardzo skoncentro-
wany i zdeterminowany, aby wykonać zadanie i poprawnie wykonał każde z nich. Dobra robota Aidan! 
Mila McDermott za jej wyjątkowy wysiłek w wypełnianiu bardzo skomplikowanych pytań matematycznych 
dotyczących brakujących liczb w dodawaniu i odejmowaniu kolumn.  
Lena Lis: Lena zrobiła ogromne postępy w pływaniu. Na początku roku była nowicjuszką i szybko wyrosła na bardzo 
dobrego pływaka. Dobra robota Lena! 
Gabriela Gherge: Gabi  naprawdę wyróżnia się na naszych lekcjach nauk ścisłych i wykazuje prawdziwą pasję do 
tego przedmiotu. Szybko pojmuje większość pojęć i wykazuje doskonałe zrozumienie obiegu wody. Tak trzymaj 
Gabi! 
Aarukshan Kalaichelvan - Aarukshan ciężko pracował w klasie i poza nią! Kiedy Aarukshan pracował w domu, 
wkładał 100% wysiłku. Aarukshan często też wykonuje dodatkowe zadania domowe! Oby tak dalej! 
Riley Beach — Riley bardzo ciężko pracował nad długim mnożeniem i pamiętaniem wszystkich wymaganych 
kroków. Riley również przynosi swoje wszystkie prace w terminie . Świetrna robota ! 
Ellie Holmes – Ellie jest miłą i troskliwą uczennicą klasy 6. W tym tygodniu wspierała innych, gdy mieli problemy w 
klasie. Dziękuję Ellie! 
Riana Lee - Riana wykazała się wielkim entuzjazmem w naszej nowej jednostce wychowania fizycznego - tańcu. 
Stworzyła rutynę z dużą energią i zrobiła to z uśmiechem. Dobra robota Riana! 

Spójrz na tę doskonałą pracę artystyczną Gabrieli Gherghe z klasy 4. Jest 
utalentowaną artystką. Skopiowała to  z innego obrazu i udostępniła wczoraj 
podczas szkolnego apelu. Ukończenie  tego dzieła zajęło jej kilka dni. Co za ry-
sunek! Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Twojego talentu!  
Dobra robota Gabrielo!!! 

Year 4 - Gabriela Gherghe 
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Wszawica   

 

Nowi członkowie zarządu szkolnego 

Zdalne nauczanie  

Przy tak wielu pozytywnych przypadkach COVID w naszej szkole, mieliśmy wiele 

uczniów, którzy uczyli się zdalnie. Wszyscy , zarówno nauczyciele  jak I uczniowie  

odnajdują sie świetnie podczas nauki online  .Dziękujemy wszystkim rodzicom, 

którzy  wspierają nasz wysiłek, zatrzymając w domu rodzeństwo  dzieci,które 

zostały zdiagnozowane jako pozytywne.  

Praca w sekretaraicie  
Czy wiesz, że wkrótce zwalnia się miejsce w sekretariacie  szkolnym w St Cuthbert's? Niestety Sarah Jones, 
jedna z naszych wyjątkowych pracowników , przenosi się do pracy w NHS. Jest bardzo podekscytowana nową 
rolą, ale smutno jej opuszczać nasza rodzinę SCCA. Jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany , proszę kliknij  
poniższy link. Data zamknięcia to poniedziałek. Zadzwoń do pani Smith, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji. 
 
https://sccacademy.co.uk/job-vacancies-2/ 

Tak  jak obiecaliśmy, przedstawiamy Wam jedną z naszych członkiń zarządu szkolnego. Co tydzień będziemy 
przybliżac Wam postać jednego z przedstawicieli  zarządu szkoły, abyście mogli  dowiedzieć się więcej na ich 
temat. Zaczynamy od Julie McLeod, przewodniczącej. 
 
Pani Julie Mcleod była pierwotnie dyrektorem BEBCMAT, przed przyjęciem funkcji kierowania naszym nowo 
utworzonym organem zarządzającym. Julie zdradziła nam kilka ciekwostek o sobie : 

„Witam, nazywam się Julie McLeod i przez ostatnie 2 lata byłam 
dyrektorem i postanowiłam zostać przewodniczącym zarządu szkół Christ 
the King  i St Cuthbert’s.  Mam bliźniaczki, obecnie w klasie 5, Beatrice i 
Victorię.  . Z niecierpliwością czekam na nowe wyzwania. Pragnę wykor-
zystać moją zdobytą wiedzę, aby  móc zaoferować  wsparcie dla nowych 
członków zarządu. Będę również wspierać Michelle Staveley 
(Przewodniczącą Zarządu szkoły St. Mary's) jako wiceprzewodnicząca.“ 
                                  Julie McLeod 

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać włosy dziecka. Jeśli potrzebujesz porady na ten temat, proszę skorzystaj z 
linku NHS:  https://www.nhs.uk/conditions/head-lice-and-nits/ 

https://www.nhs.uk/conditions/head-lice-and-nits/
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Mrs Sarah Smith  

Executive Headteacher 

Tęczowe menu Aspens - 27 stycznia 

Blackpool FC Community Trust organizuje obozy sportowe i piłkarskie  od po-
niedziałku 14 lutego do piątku 18 lutego. 
Oto link do rezerwacji poniżej; 
Obóz piłkarski: https://officialsoccerschools.co.uk/blackpoolfc/bfcct-football-
camp.html  
Obóz Unity Academy : https://officialsoccerschools.co.uk/blackpoolfc/bfcct-sports
-camp-unity.html  
Obóz Highfield Academy :https://officialsoccerschools.co.uk/blackpoolfc/bfcct-
sports-camp.html 

 
Wieści z przedszkola 

 Obóz sportowy w Blackpool 

Active Blackpool organizuje dla dzieci BEZPŁATNY obóz sportowy podczas tygodniowych ferii w lutym. Sesje 
będą okazją dla dzieci i młodzieży do podjęcia aktywności fizycznej, jak I również do poznania  nowych i 
ekscytujących zajęć sportowych.  
Obóz sportowy będzie trwał od poniedziałku 14 lutego 2022 do piątku 18 lutego 2022 w godzinach 08.30 – 
17.30. Jest możliwość dokonania rezerwacji na cały dzień, jak  również tylko na pół dnia. 
 
Jeśli jesteś zainteresowany , kliknij na poniższy link  active.blackpool@blackpool.gov.uk . 

Przedszkole wykonało niesamowitą pracę, ma-

lując, a następnie umieszczając różne części 

pingwina na swoim obrazku. Nasze przedszkolaki 

coraz uważniej słuchają I skupiają się na wykon-

ywanych zadaniach. Świetna robota ! 

Obóz piłkarski Blackpool FC 

Tęczowa Pizza Bagietka lub Wegetariańskie  Tęczowe   

       Ciasto Piknikowe 

                                Tęczowa Sałatka  

                Tęczowa Galaretka i Tęczowe Ciastko 
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