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Ważne daty:

•

25 maja—szkolne fotografie

•

30 maja— 3 czerwca - ferie
wiosenne

Klasa 4 świetnie bawiła się na Mini Igrzyskach Olimpijskich
w St Mary’s Catholic Academy. St Cuthbert's rywalizowało z
pięcioma innymi katolickimi szkołami podstawowymi z
Blackpool. Byliśmy pod wrażeniem jak świetnie dzieci ze
sobą współpracowały podczas zawodów lekkoatletyki,piłki
ręcznej I tańca. Dobra robota!
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Laureaci Złotej Księgi
Vanessa B za cudowną matematykę! Ćwiczyła liczenie i poczyniła duże postępy. Pani Fish i
Jasmine są z niej niesamowicie dumne.
Beni K za bycie supergwiazdą! Zawsze stara się da z siebie 100% i jest bardzo miłym i taktownym uczniem.
Adam A - za zaimponowanie panu Tomesowi na lekcji wf-u. Adam potrafi rzucać z dużą precyzją i zawsze trafia w cel.
Hugo D - za jego świetną koncentrację I zaangażowanie na lekcjach fonetyki. - panna Schab
jest pod ogromnym wrażeniem!
Angel G-E - za piękne powitanie naszych gości w St.Cuthbert's. Angel zawsze pokazuje swoją
życzliwą i troskliwą stronę, gdy w naszej szkole pojawiają się nowi ludzie. Dobra robota Angel!
Mia W - Mia była w tym tygodniu supergwiazdą. Mia często odrabia dodatkowe zadania domowe, zwłaszcza z matematyki. Dzięki temu, udoskonala swoje umiejętności matematyczne .
Dobra robota Mia.
Elsie M - Elsie jest w złotej księdze za jej wspaniałe wysiłki w pisaniu. Elsie napisała kilka doskonałych prac w oparciu o naszą lekturę “Woof”. Ciężko pracowała, aby każde zdanie miało
sens. Dobra robota Elsie!
Michael T napisał w tym tygodniu kilka znakomitych prac. Jego historia zawierała opis, retrospekcje, porównania i wiele więcej. Włożył wiele wysiłku podczas pisnia tych prac.
Dobra robota Michael!
Daniel S Za super zaangażowanie w matematykę, zaimponował mi niesamowitą znajomością
tabliczki mnożenia. Daniel ma bajeczne umiejętności arytmetyki i jest naprawdę świetny w
tablice mnożenia . Dobra robota Danielu!
Abigail P-J Za wspaniały początek w St Cuthbert's. Abigail wykazała się wzorowym zachowaniem oraz spokojnym i dojrzałym podejściem do nauki. Nawiązuje nowe przyjaźnie i została
bardzo ciepło przyjęta przez uczniów klasy 4. Tak trzymaj Abigail.
Lucia M bardzo ciężko pracowała na wszystkich lekcjach, zaimponowała mi swoją pewnością
siebie oraz chęcią uczestnictwa w dyskusje klasowe.
Riley K spisał się rewelacyjnie podczas quizu, który miał miejsce w tym tygodniu. Dobra robota, Riley!
Filip P - za konsekwentną pracę w klasie I w domu. Filip zawsze kończy pracę domową i
zwraca rekord czytania. Pan Webster pochwalił także Filipa za zaangażowanie i determinację
podczas sesji boosterów. Dobra robota Filip!
Nicola P - za bycie pomocnym członkiem klasy 6. Nicola jest zawsze chętna do pomocy innym
w ich pracy. Zawsze ciężko pracuje i daje z siebie 100% na wszystkich lekcjach. Dobra robota
Nicola!
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Nowy członek zarządu reprezentującego
rodziców
Jak wiecie, kilka tygodni temu odbyło się głosowanie, które wyłoniło kolejnego członka
zarządu reprezentującego rodziców. Do naszego zespołu dołączyła Lisa Parkinson. Gratulacje Liso. Teraz w każdej szkole mamy reprezentanta rodziców. W razie potrzeby proszę
kontaktować się bezpośrednio z Shazii Khan (CTK) lub Lisą Parkinson (St Cuthbert's).

Witam,
Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim,
którzy głosowali na mnie, aby reprezentować St Cuthbert i Christ the King jako gubernator-rodzic.
Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Lisa Parkinson i mam 3 dzieci w St Cuthbert's - w klasie 2, 3 i 5.
Jestem dyplomowanym asystentem nauczyciela, a
także Liderem Skautów, więc mam nadzieję, że moje
doświadczenie i wiara w etos szkoły pomoże mi w tej
roli. Jestem bardzo podekscytowana i zaszczycona, że
zostałam wybrana na członka Rady Rodzicielskiej I
będę przedstawiać radzie szkolnej wasze poglądy jako
rodziców i opiekunów. Jeśli będziesz miec jakiekolwiek
pytania skontaktuj się ze ,mną bezpośrednio bądż
zostaw dla mnie wiadomość w sekretariacie szkolnym.
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Operacja objęcie (Encompass)
Do biuletynu dołączona jest ulotka zatutułowana “operation encompass”. Zawiera ona
ważną treść wyjaśniającą współpracę między policją a szkołą. Współpraca ta działa już od
kilku lat. Jak co roku przypominamy tylko o jej istnieniu. Wokół szkoły umieszczono
również plakaty dla informacji rodziców oraz pracowników szkóły.

Motto St Cuthbert’s
Rodzina St Cuthbert’s jest pytana, co myślą o obecnym szkolnym mottcie “ Opieka, Uprzejmość
i
Troska”.
Bardzo
nam
zależy
na
opinii
rodziców.
Naszą misją w St Cuthbert’s jest stworzenie kochającej katolickiej społeczności, w której
nasze
dzieci
będą
mogły:
• żyć z troską i entuzjazmem; nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać wszystkie darowane
przez
Boga
talenty
i
odkrywać
nasze
powołanie
w
świecie;
• kochać życie i siebie nawzajem; cenić i szanować naszą różnorodność
• dzielić życie; poprzez bycie żywym przykładem wiary we wspólnocie, której służymy.
Jakie trzy słowa łączą to przesłanie?
Czy “Troska, Uprzejmość i Troski” są idealnym odzwierciedleniem naszej społecznośći?

Egzaminy szóstoklasistów - SATS
Uczniowie klasy 6 przystępują do testów w następnym tygodniu. Mają do wykonania 5
testów, od poniedziałku do czwartku. Wszyscy uczniowie są świetnie przygotowani do tego
wyzwania.
Proszę
pamiętać
o
nich
w
waszej
modlitwie.
Wiadomość od Pani Smith - “Kochani uczniowie klasy 6, życzę Wam spokojnego i
przyjemnego weekendu. Przyszły tydzień to dla was bardzo ważny I pełen wyzwań czas,
więc wczesne wieczory i relaks zapewnią wam doskonałą kondycję, aby sprostać temu zadaniu. Wszyscy jesteście w stanie dać z siebie wszystko, ale sen i „brak stresu” pomogą w tych
ostatnich dniach przygotowań. Do zobaczenia w poniedziałek!”.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

