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Ważne daty: 

• 12 kwietnia - ostatni dzień szkoły 

tuż przed przerwą wielkanocną 

• 13 kwietnia  - szkolenie dla 

nauczycieli 

• 25 kwietnia —powrót do szkoły 
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Wycieczka klasy 4 

 

W piątek klasa 4 udała się na ekscytującą  wycieczkę do Go Ape w 

Delamere Forest.  Zachowanie naszych uczniów było wzorowe. Dzieci 

wykazały się niesamowitą determinacją, aby podejmować nowe wyzwania. 

Dobra robota ! Chciałabym również, podziękować wszystkim dorosłym, 

którzy zdecydowali się pomóć podczas tej wyprawy, w szczególności pani 

Bird, panu Chadwick, pani Forster, pannie Foxton i pani  Matthews. 

Wczoraj, podczas  wirtualnego apelu życzyliśmy  powodzenia pannie  
Knighton, która na chwilę opuszcza naszą rodzinę SCCA, aby rozpocząć 
urlop macierzyński! Personel SCCA podarował  pannie Knighton kosz z 
upominkami dla dzidziusia.  
Pan Luke Minns dołączy do nas po Wielkanocy, aby przejąć część 
obowiązków panny Knighton i nie może się doczekać poznania naszych 
dzieci, personelu i rodzin. 

Apel szkolny w SCCA 
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Laureaci “Złotej Księgi” 
Edrhic S  za rewelacyjne zadomowienia się w przedszkolu. Jest  z nami dopiero od kilku tygodni, a już ma wielu 

przyjaciół. 

Cassie H za niesamowitą wiedzę o  Jezusie , I co stało się w Wielkanoc. Potrafi to opowiedzieć bardzo szczegółowo, 

dobra robota! 

Malaki B za to, że naprawdę zaimponował pannie Johnson na zajęciach fonetyki. Malaki pewnie czyta, używając 

dźwięków fonetycznych w swojej pisowni i rozsądnie czytając z partnerem. 

Oscar J za uzyskanie doskonałego wyniku w naszym quizie matematycznym! Oscar pokazał, że potrafi wykorzystać 

wszystkie umiejętności, których nauczyliśmy się na naszych lekcjach.  

Jake B za piękne I płynne czytanie opowiadania o smoczycy . Dobra robota Jake!  

Maja G - Maja jest bradzo zaangażowana I świetnie pracuje w grupie . W klasie 2 staramy  się pracować w 4-

osobowych grupach, a Maja przewodzi i dzieli się obowiązkami. Dobra robota Majo! 

Ariana S - Ariana konsekwentnie demonstruje pokorę w swojej postawie. Jest prawdziwym mistrzem matematyki i 

zawsze ciężko pracuje, aby wykonać zadania na wysokim poziomie. Jednak nigdy się nie popisuje. Po prostu po cichu 

zachwyca się swoimi osiągnięciami, nie zwracając na siebie uwagi. Mogłaby nas wszystkich nauczyć kilku rzeczy! 

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

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

Xavi B za wzorową  postawę podczas naszej wycieczki  do Go Ape. Xavi był pełen entuzjazmu i  był bardzo pozytywnie 

nastwiony do nowych wyzwań. Zszedł po drucie jak „Superman”. Dobra robota Xavi! 

Emelii H za odwagę I przezwyciężenie swoich słabości I lęków.  Emelia była zdeterminowana, aby ukończyć trasę. 

Dobra robota Emelia! 

Edie H za ciężką pracę w klasie, zwłaszcza z matematyki. Ponadto Edie stworzyła genialny film animowany i re-

welacyjnie  współpracowała ze swoim partnerem. 

Josephowi H za wkład w dyskusje klasowe i ciężką pracę na lekcjach  matematyki. Panna Holmes była pod dużym 

wrażeniem – dobra robota Joe! 

Ava H  - w  tym tygodniu Ava napisała list do parlamentu w sprawie zmian w edukacji. Dobra robota Ava! 

Nasze szkolne motto 

Po feriach,  w ramach pracy z naszymi dziećmi będziemy zgłębiać motto naszej szkoły. Naszą dewizą jest Opieka , 
Uprzejmość, Troska. Motto to jest obecne  w naszej szkole od kilku lat, ale personel, uczniowie i rodzice poprosili nas, 
abyśmy ponownie mu się przyjrzeli I może delikatnie ulepszyli . Bedziemy rozmawiać na ten temat podczas nastepne-
go spotkania  Rady Szkolnej. 

Karnawał w Blackpool 

Organizatorzy społeczności Blackpool Carnival poprosili nas o udostępnienie  ich ulotki, która towarzyszy biuletynowi 
w tym tygodniu. Zapisz daty! 
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Nasz piękny chór szkolny  zaśpiewał w tym tygodniu! Dzieci pięknie śpiewały, a my wszyscy byliśmy pod wielkim 

wrażeniem.  Wielkie podziękowania dla pani Higgins, panny Mallinson. Dziękujemy dzieciom, za ich ciężką pracę, 

między innymi :Elizabeth G, Ezme M, Nicole S, Mila M, Aaleyah L, Elsie M, Rose C, Keiry K, Ruby A, Edith H, Amelii 

G, Roksany R, Molly F, Roma M, Kinley H i Georgina C. 

 

Chór  SCCA 

Gratulacje dla zwycięzców konkursu Aspen : Lyra D, 

Jessica  H, Skylar G, Ava F, Lily W, Mila M, Binoti S, 

Noah P & Roma M. Specjalne gratulacje dla Klaudii 

Treli, która wygrała w klasyfikacji generalnej za fan-

tastyczny rysunek zajączka wielkanocnego.  

Konkurs na pisankę wielkanocną  
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Komunikacja za pośrednictwem DoJo 

Proszę pamiętać, że plac zabaw na terenie szkoły  jest przeznaczony tylko do użytku w trakcie godzin szkolnych. W 
drodze do szkoły i po zakończeniu zajęć, nie pozwalaj dziecku korzystać z placu. Zależy nam na bezpieczeństwie. 

Klasowe  Dojo jest bardzo przydatnym komunikatorem pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Pamiętaj jednak , że 
jeśli wiadomości są wysyłane do personelu wieczorami, w weekendy lub święta, rodzice mogą nie otrzymać 
odpowiedzi do mementu powrotu do szkoły . Proszę mieć na uwadze, że nauczyciele odpowiadają na wiadomości  
w godzinach swojej pracy.  

Dziękuję tym rodzicom, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących  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 

Trim Trail  

Ospa 

Niestety wzrosła liczba przypadków tej choroby zakaźnej w klasie 1,2 I przedszkolu. Na początku tego tygodnia 
wydaliśmy pismo opisujące objawy i prośbę  zachowania czujności. Jeśli to przegapiłeś, spójrz na poniższe szcze-
góły. 
Objawy ospy wietrznej: 
Objawy ospy wietrznej w początkowym stadium to: gorączka, katar, kaszel i wysypka. Wysypka zaczyna się od 
pęcherzy, które następnie pokrywają się strupami. Wysypka jest zwykle bardziej widoczna na tułowiu niż na 
odsłoniętych częściach ciała, a także może pojawić się w jamie ustnej i na skórze głowy. Niektóre infekcje mogą 
być łagodne lub bezobjawowe. 
Jeśli uważasz, że Twoje dziecko ma ospę wietrzną: 
•        pij dużo płynów (spróbuj lizaków lodowych, jeśli dziecko nie chce pić wody), aby uniknąć odwodnienia 
•        zażywaj paracetamol, aby złagodzić ból i dyskomfort 
•        obcinaj dziecku paznokcie i zakładaj mu na noc skarpetki, aby zapobiec drapaniu 
•        używaj kremów lub żeli chłodzących i porozmawiaj z farmaceutą o lekach przeciwhistaminowych na 
swędzenie 
•       wykąp się w chłodnej wodzie i osusz skórę (nie pocieraj), ubierz się w luźne ubranie 
•        nie należy stosować ibuprofenu, chyba że zaleci to lekarz, ponieważ może to spowodować poważne infekcje 
skóry. Nie podawaj aspiryny dzieciom poniżej 16 roku życia 
•        nie zbliżaj się do noworodków, kobiet w ciąży i osób z osłabionym układem odpornościowym, ponieważ 
ospa wietrzna może być dla nich niebezpieczna 
•        Porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym, jeśli nie jesteś pewien, czy to ospa wietrzna lub martwisz się o 
swoje dziecko. Powiedz recepcjonistce, że myślisz, że to może być ospa wietrzna, zanim pójdziesz do przychodni. 
 
Wszystkie dzieci chore na ospę wietrzną powinny pozostać poza szkołą/przedszkolem przez co najmniej 5 dni po 
pojawieniu się wysypki ORAZ do czasu, gdy wszystkie krostki  się wysuszą . 


