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Ważne daty  

 

• 17 marca—wywiadówka  

• Czwartek  24 marca - dzień 

umiejętności przetrwania  w 

klasie  2 

• 7 kwietnia —wywiadówka dla 

klasy 2  i  6 
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Światowy dzień  

Pragniemy  zaprosić  Ciebie i Twoje dziecko do zastanowienia się nad 

kolejnym krokiem w jego sakramentalnym życiu. Od trzech lat , z powodu 

pandemii sakrament bierzmowania nie  odbywa się w naszej parafii . Par-

afia musi wiedzieć  w przybliżeniu ile osób bedzie zainteresowanych 

przystąpieniem do tego sakramentu.   Gdy będziemy miec te informacje, 

możemy rozpocząć planowanie harmonogramu i ustalanie daty 

uroczystości. Odbierz formularz w sekretariacie lub poproś pannę Holmes o 

więcej informacji. Termin zwrotu tych formularzy upływa 27 marca 2022. 

W zeszłym tygodniu podczas Światowego Dnia 

Książki, żółw panny Starkey pojawił się w klasie 

5. Enid była bardzo zadowolona , a nawet znala-

zła książkę do przeczytania! Gratulacje dla  

zwycięzców konkursu :Isaiah Eley, Anna Worszt-

ynowicz , Lucas Papp, Ella Forster, Alia Parkin-

son, Nicholas Nowicki, Evie Hulme , Ava Lily 

Forster, Olivia Holmes, Theo Houston, Maja 

Adrian, Ruby Astbury, Amelia Grzesiuk , Noah 

Parkinson, Klaudia Trela i Molly Fallon. 

       Bierzmowanie  
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Laureaci “Złotej Księgi” 
Hanna Moutford za zadomowienie się w żłobku ! Zawsze chętnie pomaga dorosłym i swoim przyjaciołom. Świetna 

postawa! 

Daniel Hallow za  jego staranne podejście do wszystkich zajęć.  Jest zawsze zmotywowany  i  gotowy do nauki. Świet-

nie radzi sobie z na  lekcjach fonetyki.  Świetna robota Daniel ! 

Bryany Frost za jej  staraność w formułowaniu poprawnych zdań. Bryany poświęca czas na zastanowienie się, gdy 

pisze zdania  a nawet zauważa, kiedy popełniła błąd i upewnia się, że sama go poprawi. 

Grace Schora - Grace znalazła  się w złotej księdze ze względu na jej lepsze zachowanie we wszystkich przedmiotach. 

Grace  angażowała się w tym tygodniu we wszystkie zajęcia. Jesteśmy z Ciebie naprawdę dumni Grace! Tak trzymaj! 

Harman Thiara - Harman znalazł się w złotej księdze za jego niesamowity wysiłek w naszych specjalnych "quizach". 

Harman był niezwykle dokładny i wypełnił każdy quiz na wysokim poziomie. Dobra robota Harman. 

Aaleyah Lyons - Aaleyah stała się ostatnio wybitnym myślicielem matematycznym. Jest wspaniałym przykładem dla 

reszty klasy, jak uczyć się i stosować nowe umiejętności. 

Darcy Shea - Darcy była w tym tygodniu bohaterką prac domowych. Wykonała każde powierzone jej zadanie, a na-

wet poprosiła o więcej! Dokonuje świetnych  wyborów książkowych, a to oznacza, że staje się bardziej pewnym siebie 

czytelnikiem. Tak trzymaj  Darcy! 

Aurelia-May Cunningham-Kay — za jej wysiłek I starania podczas lekcji matemtyki . Świetnie pracowała w tym tygod-

niu . Tak trzymaj, Aurelia. 

Jude Craddock – Jude miał wspaniały tydzień . Był skupiony na lekcjach  i wspierał swoich kolegów z klasy. Zwłaszcza 

podczas naszej lekcji sztuki, gdzie bardzo chciał pomóc Ellie-Maii w skomplikowanym procesie punktowania kart. Tak 

trzymaj Jude! 

Rehanna James - Rehanna znalazła się w Złotej Księdze za wykonanie fantastycznej  pracy domowej. Stworzyła równ-

ież piękną kartę modlitewną! 

Emilia Drozdowska - Emilia ciężko pracowała w klasie i poza nią!  Zawsze wkłada 100% wysiłku w swoją pracę. Emilia 

rzuciła sobie wyzwanie w zeszłym tygodniu i wypełniła kilka opcjonalnych pytań arytmetycznych! Dobra robota ! 

Ethan Hammil - za rozsądne podejście do nauki i ciężkiej pracy w matematyce. Ethan jest zawsze bardzo chętny do 

pomocy. 

Jashu Kubiński - za wkład w dyskusje klasowe. Jashu zawsze chętnie dzieli się swoimi pomysłami i zadaje przemyślane 

pytania.  

Zbiórka pieniędzy dla CAFOD 

W tym roku, Wielkopostna kampania CAFOD prowadzi akcję Walki z Głodem. Mamy nadzieję zebrać jak najwięcej 
pieniędzy, aby pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia. 
Celem naszej szkoły jest przejść 100km (1000 okrążeń wokół małego boiska).  Celem CAFOD jest pokonanie 40 000 km, 
co stanowi obwód Ziemi. Prosimy każdą klasę o wymyślenie własnych pomysłów na zbiórkę funduszy klasowych, aby 
dzieci czuły, że biorą bezpośredni udział w tym wydarzeniu. Możesz ukończyć 100 okrążeń (10 okrążeń dziennie) placu 
zabaw, chodząc, biegając, skacząc itp. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z tych linków : https://youtu.be/XKXLgweafZ0  

https://cafod.org.uk/Education/Primary-teaching-resources/Lent-resources-for-children. 
 

https://youtu.be/XKXLgweafZ0
https://cafod.org.uk/Education/Primary-teaching-resources/Lent-resources-for-children
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Witamy pana  MINNS 

Klasa 1 odwiedziła  The Trampoline Park - Ascent dziejszego popołudnia. Więcej zdjęć z tej ekscytujące wycieczki  w 
następnym biuletynie. 

Witam, nazywam się Luke Minns i dołączę do zespołu  w St. Cuthbert’s 

w semestrze letnim, kiedy panna Knighton będzie opiekować się 

swoim malutkim synkiem.  

Uczyłem przez wiele lat w szkołach Blackpool i jestem bardzo po-

dekscytowany możliwością poznania dzieci i rodzin St Cuthbert's. 

Mam sześcioletniego syna, jestem zapalonym biegaczem i uwielbiam 

oglądać piłkę nożną. 

Proszę, przywitaj się, jeśli mnie zobaczysz w szkole. 

Klasa 2 weźmie udział w warsztatach baletowych oferowanych przez firmę North Ballet. Warsztaty odbędą się w 
środę 16 marca w godzinach popołudniowych. W ramach oferty, klasa 2 obejrzy ich spektakl  „Pinokio” we wtorek 5 
kwietnia w Teatrze Wielkim w Blackpool. 

Warsztaty z baletu - klasa 2 

Witamy pana Minns w naszej szkole, będzie on zastępcą panny Knighton, która wkrótce odchodzi na urlop 

macierzyński. Panna Knighton szykuje się na urodzenie swojego pięknego chłopca i będziemy za nią bardzo 

tęsknić. Panna Knighton jest troche spokojniejsza,  że przekazuje swoje obowiązki  panu Minnsowi!  

TRAMPOLINE PARK –klasa 1 

Karty rowerowe  

Gratulacje dla wszystkich dzieci, które wzięły udział w Bikeability. 
Riley Beach, Kara-Mey Alsopp i Tyler Coyle Barnes też mogą teraz 
jeździć na rowerach! Noah Parkinson również świetnie sobie 
poradził. Zmagał się troche na początku, ale panna Starkey 
pozyczyła mu rower na weekend, co pozwoliło mu nabrać 
pewności siebie I ukończyć kurs rowerowy :). Wielkie brawa dla 
wszystkich uczestników! 
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Mrs Sarah Smith  

Executive Headteacher 

Wywiadówka  

BROMCOM  

  Wieści ze żłobka 

Dzieci przedszkolne wzięły udział w akcji  „Śniadanie z numeram”.  Spędziliśmy czas 
wycinając „jajka” z żółtego i białego papieru i tworząc „kiełbaski” z brązowego pa-
pieru. Następnie napisaliśmy numer na każdym elemencie jedzenia, a następnie 
próbowaliśmy dopasować numer na jedzeniu do numeru zapisanego na talerzu. 
Dzieci miały niesmowitą frajdę przy tej aktywności. 

Jak wielu z Was wie, Bromcom to nasz nowy system komunikacji.  Obecnie służy do informowania o frekwencji 

Twojego dziecka, odbierania wiadomości i rezerwacji  wywiadówek. Kilka nowych funkcji, na które warto zwrócić 

uwagę w nadchodzących tygodniach: płatność za wycieczki szkolne, podczas której można jednocześnie podpisać 

formularz zgody oraz zapłacić i zabukować  miejsce dla dziecka. Następnie uruchomimy płatności za świetlicę 

poranną I popołudniową . Jeśli nadal nie masz pobranej aplikacji na swój telefon, skontaktuj się z sekretariatem 

szkolnym. Prosimy Was wszystkich o cierpliwość . Dziękujemy. 

Wywiadówka w tym semstrze odbędzie  się 17 marca. Prosimy zabukować spotkanie za pośrednictwem aplikacji 
Bromcom.  Wywiadówka dla klas  2 i 6  odbędzie się  7 kwietnia.  

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa 

Pragniemy poinformować, iz możemy pozyskać kolejnego rodzica do samorządu szkolnego.List zawierający 
wszystkie informacje potrzebne do nominowania kogoś lub zaangażowania się, znajduje się w tym biuletynie. 

Nowy członek w samorządzie szkolnym   

Przypomnienie dla rodziców, aby korzystali z systemu jednokierunkowego przy odprowadzaniu dzieci do szkoy jak I 

również przy ich odbiorze na koniec dnia. 


