
 

Opieka, uprzejmość, troska 

Newsletter –  1 kwietnia  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: 

• 7 kwietnia— wywiadówka dla 

klasy 2/6 

• 12 kwietnia - ostatni dzień szkoły 

przed Wielkanocą  

• 13 kwietnia-  szkolenie dla 

nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Cuthbert’s Catholic Academy    

Wycieczka klasy 2   

  Wizyta u owieczek  

W zeszły czwartek klasa 2  udała się na ekscytującą wycieczkę do rezerwatu 

przyrody Brockholes. Uczniowie wzięli udział w różnych zajęciach na 

świeżym powietrzu-  budowali  legowiska i opiekali pianki  przy ognisku! To 

był niesamowity dzień dla klasy 2. 

Uczniowie z St Cuthbert’s mieli okazję odwiedzić  owieczki— Betsy I Bar-
barę ,  które znajdują się w Christ the King. Dzieci mogły je nakarmić I 
przytulić. Ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników I wolon-
tariuszy,  którzy wspierali Nas podczas tej wizyty. 
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Laureaci “Złotej Księgi” 

Gratulacje dla uczniów, którzy otrzymali certyfikaty w tym tygodniu: 

Pridhika K za zawsze promienny uśmiech na twarzy. Naprawdę podnosi nas na duchu swoją pozytywnością i jest 

wspaniałym wzorem do naśladowania dla innych dzieci. 

Amelia A za bycie  skupioną w klasie. Bardzo się stara  i zawsze jest w pełni zaangażowana we wszystko, co robimy. 

Tak trzymaj Amelia! 

Nnenna E-O  za bycie bardzo pomocną w  czasie sprzątania. Nnenna bardzo się stara, aby posprzątać klasę i schować 

sprzęt pod koniec lunchu. 

Grace S - Grace znalazła się w złotej księdze w tym tygodniu za jej fantastyczny wkład podczas naszej podróży do 

Brockholes. Grace wspierała innych, gdy nie mogli rozwiązać problemów związanych z budowaniem legowiska. Dobra 

robota Grace! 

Petra K - Petra znalazła się w złotej księdze w tym tygodniu za jej niesamowite wysiłki w pisaniu. Petra tworzy bardzo 

ciekawe  prace. Tak bardzo to uwielbia, że stworzyła nawet relację z naszej wycieczki. Dobra robota Petra! 

Matylda B - Maty znalazła się w złotej księdze za znakomitą pracę na lekcjach fonetyki . Pani Squirell była pod og-

romnym wrażeniem koncentracji Maty i miała w tym tygodniu kilka „wow” momentów. Dobra robota Matylda! 

Jake J - jest w złotej księdze w tym tygodniu za bycie spokojnym, rozsądnym i pracowitym. Jake był w tym tygodniu 

wzorem do naśladowania, a jego nauczanie było przyjemnością. Tak trzymaj Jake ! 

Laceymae S - Laceymae okazuje się być bardzo zdolnym matematykiem i osiągnęła super wynik w naszym ostatnim 

teście. Dobra robota Laceymae! 

Jacob D za wielki entuzjazm na lekcji matematyki i  doskonały wynik w naszym ostatnim teście z matematyki.  

Lucia M za jej pilne podejście do nauki. Lucia ćwiczyła tabliczę mnożenia w domu I widać tego efekty w klasie! 

Kontynuuj ciężką pracę, Lucia! 

Sonny M za lepsze zachowanie w klasie. Sonny  koncentruje się na zajęciach, wykonuje pracę na wysokim poziomie i 

regularnie czyta w domu. Tak trzymaj, Sonny! 

Julia  S za wkład w dyskusje klasowe. Julia dokładnie zastanawia się nad pytaniami i udziela przemyślanych od-

powiedzi. Dziękuję Julio. 

Oliver G za poprawę zachowania, zwłaszcza w porze lunchu. Panna Hyland była pod wrażeniem dojrzałej postawy 

Olivera. Widać to również w klasie, Oliver ciężko pracuje na lekcjach i koncentruje się. 
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Wielkie podziękowania dla pani Higgins, pani Thackwray i Georginy C, Julii S, Florence C, Edie H, Aurelia CK, Olivii H, 

Elliotta H, Rose C, Michaela T, Belle R i Elizabeth G, którzy przygotowali i wzięli udział w Liturgia wielkopostnej  w 

kościele  St John  Vianney we wtorek wieczorem. Występ dzieci zrobił ogromne wrażenie . Zebrano £112.96 na 

Ukrainę.  

 

Liturgia Wielkopostna 

SCCA na Facebooku 

Dajcie nam lajka!  St Cuthbert’s udoskonala swoją stronę na Facebooku. Jeśli chcecie 
wiedzieć na bierząco co dzieje się w naszych szkołach,  proszę zajrzeć na naszą stronę. 
Znajdziecie tam wiele porad w różnych sprawach. Niebawem pojawi się pierwszy 
post!  

Dzięki funduszom Rady Rodzicielkiej, nasza  biblioteka została 

wzbogacona o nowe  dywaniki, poduszki, krzesła i miękkie pufy. Og-

romne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w  ten projekt,  

a w szczególności dla panny Starkey, która zajęła się dekoracją. 

Sprawiła, że nasza przestrzeń do czytania jest przytulniejsza, a  dzieci 

chętnie spedzają tam czas. 

Biblioteka w SCCA 
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Mrs Sarah Smith  

Executive Headteacher 

Konkurs na dekorację świątecznej pisanki   

Kiermasz Wielkanocny  

Ze względu na różne terminy ferii  wielkanocnych, obóz leśny w Stanley Park zostanie przedłużony do trzeciego 
tygodnia kwietnia. Rodziny mogą zapisać się  za pośrednictwem  tego linku :                                                        
https://forms.office.com/r/md4cq6ZsNh                                                                                                                          
Oferowane są  bezpłatne miejsca dla osób korzystających z bezpłatnych posiłków szkolnych, a także miejsca od-
płatne. 

 
Nasza wspaniała Rada Rodziców razem z panną Higgins organizują Kiermasz Wielkanocny. Będzie on miał miejsce  
na świeżym powietrzu z gorącą czekoladą i loteriami. Więcej szczegółów zostanie zamieszczonych na klasowym 
DoJo i Facebooku w przyszłym tygodniu. Czekamy na Twoje wsparcie! 
Odbędzie się tadycyjna parada w kapeluszu wielkanocnym ( kl 1-2 oraz przedszkole z zerówką) oraz dekorowanie 
ugotowanych  jajek ( jeśli jesteś w kl3- 6).  Na  zwycięzców czekają czekoladowe nagrody , dwie na klasę—dla 
chłopca oraz dziewczynki.  

Konkurs kończy się już w przyszły piątek. Jeśli pragniesz wziąć udział , przyjdż do sekretariatu szkolnego  aby 
odebrać szkic pisanki, którą należy  udekorować . Dziękujemy wszystkim, którzy już nadesłali swoje prace.  

Stanley Park Forest Camp 

Ministerstwo Zdrowia informuje że rusza program szczepień dla dzieci w wieku 5- 11 lat od poniedziałku 4 
kwietnia. Obecnie punkt szczepień znajduje się w Moor Park oraz Whiteholme.  

Szczepionki Covid 

Centrum aktywności Showtown w Blackpool 

Nowe centrum aktywności Showtown oferuje szereg wydarzeń dla rodzin 

w okresie Wielkanocy oraz przez cały rok. Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-

macji na ten temat, odwiedź: 

https://www.showtownblackpool.co.uk/ 

https://forms.office.com/r/md4cq6ZsNh

