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Ważne daty:

•

25 maja—szkolne fotografie

•

30 maja— 3 czerwca - ferie
wiosenne

W środę, klasa 4 świetnie bawiła się na festiwalu Fit2Go w
klubie piłkarskim Blackpool. Festiwal był zwieńczeniem programu Fit2Go, w którym klasa 4 brała udział w ostatnim
semestrze. Dzieci wzięły udział w kilku aktywnościach ,
m.in.: zbijak, taniec, hoopball itp.

Najlepsi czytelnicy tygodnia
Gratulacje dla Maji G, Amelii G i
Avy Lily F, które są naszymi
zwycięzcami z zeszłego tygodnia.
Podczas naszego czwartkowego
apelu szkolnego ogłosiliśmy
kolejne wyzwanie; czytanie
opowiadań z ekspresją oraz z
używaniem różnych dźwięków I
głosów. Dziecko należy
sfilmować i przesłać filmik na
klasowe dojo lub do wychowawcy klasy. Termin upływu
zgłoszeń mija piątek 27 maja.
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Laureaci Złotej Księgi
Luca A za szybkie zadomowienie się w przedszkolu. Luca był trochę nieśmiały na początku, ale
po kilku tygodniach pobytu naprawdę nabrał pewności siebie.
Louie A za niesamowite postępy jakie poczynił w czytaniu . Bardzo ciężko pracuje na lekcjach
fonetyki, dobra robota!
Isaac E za uważne słuchanie wskazówek i i zastosowywanie ich w swoim piśmie. Isaac bardzo
ciężko pracuje, aby upewnić się, że wszystkie jego litery są poprawnie uformowane i leżą równo na linii.
Llayton P w tym tygodniu naprawdę zaimponował pannie Duxbury na lekcjach matematyki.
Świetna robota Llayton!
William P – Pani Starkey była pod wrażeniem manier Williama podczas szkolnych obiadów.
Był wzorowym przykladem dla reszty klasy. Panna Starkey jest bardzo z Ciebie dumna!
Bobby S za wielki wysiłek w naszym quizie czytania w tym tygodniu! Jesteśmy z Ciebie
naprawdę dumni Bobby.
Ezme M - Ezme jest dziś w złotej księdze za stworzenie pięknej pisemnej pracy w postaci listów. Włożyła niewiarygodny wysiłek aby były poprawnie sformułowane.
Stasiu W - Stasiu naprawdę zaimponował pani Squirrell i pani Doyle, podczas lekcji muzyki.
Był bardzo pozytywnie nastawiony do gry na flecie. Oby tak dalej Stasiu!
Mati Z za wielkie zaangażowanie w naukę w domu. Mati zawsze kończy swoją pracę domową z Sumdoga i przynosi swoje “spellings” na czas. Dobra robota Mati!
Xavi B za wielkie zaangażowanie w czytanie w domu. Ponadto wykonał świetną pracę, biorąc
udział w wyzwaniu recytując wiersz z rodzicami. Dobra robota Xavi!
Kara-Mey A — Panna Starkey była pod wrażeniem zaangażowania Kary na lekcjach . Tak
trzymaj, Kara!
Riana L - za swój wkład w dyskusję klasowe , Riana konsekwentnie ciężko pracuje i udziela
przemyślanych odpowiedzi. Jest również bardzo pomocną uczennicą. Dziękuję!
Jack H - za znakomitą pracę w rugby. Jack nieustannie szuka przestrzeni, jest szybki, dobrze
omija innych i podaje w razie potrzeby. Panna Holmes i pan Tomes byli pod wrażeniem jego
umiejętności.
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Pożegnanie pani Higgins
Z ciężkim sercem dzielę się wiadomością, że wkróte
pożegnamy się z długoletnią członkinią personelu St Cuthbert
– panią Laurą Higgins. Powiedzieć, że przez całe życie była
częścią naszej społeczności, nie jest niedopowiedzeniem!
Będąc w szkole jako dziecko, wróciła do St Cuthbert’s jako
asystent nauczyciela, a następnie szkoliła się w kierunku dyplomowanego nauczyciela. Oczywiście obecność Tommy'ego,
jej syna oraz jej siostrzenic w naszej szkole będzie oznaczać, że
nadal będziemy mieć bezpośredni kontakt z Laurą. Wkład
Laury w życie naszej szkoły jest ogromny I będzie jej bardzo
brakować. Jej nieustająca pomoc przy szkolnym chórze I ogromne zaangażowanie podczas szkolnych liturgii bedzie
niezastąpiony. W tym ostatnim roku wspierała szkolny Komitet
Rodzicielski, a jej wysiłki pomogły zebrać dużą ilość funduszy
dla naszych uczniów.
Laura wkracza na nową scieżkę zawodową , by zaangażować
się w nowe przedsięwzięcie. Wraz ze swoją bliską przyjaciółką
założyła biznes doradctwa życiowego. Mają nadzieję, że będą
pracować w szkołach, wspierając uczniów którzy zmagają ze
zdrowiem psychicznym. Powodzenia, Pani Higgins, będziemy
za Tobą tęsknić!!

Przewodniczący samorządu uczniów
Wielu naszych uczniów z klasy 5, w tym Noah, Amelia, Ciara, Kara-Mey, Sienna, Lucia, Julia
Wor, Emilia, Julia W, Florence, Aarukshan, Rehanna i Tulisa napisały listy motywacyjne do
Pana Salmona odnośnie pozycji przewodniczącego w samorządzie uczniowskim. Na podstawie tych listów, wytypowano kilku uczniów, którzy zostali zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną do pani Smith w poniedziałek. Najmocnięjsi kandydaci przejdą do kolejnego
etapu. Następnie, uczniowie zostaną poproszoni o nagranie jednominutowego filmiku,
który zostanie odtworzony podczas szkolnego apelu. Potem rozpocznie się głosowanie .
Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas apelu w przyszłym tygodniu. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych i życzę powodzenia wszystkim kandydatom.
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Bezpłatne kupony na posiłki szkolne
podczas wakacji I ferii majowych
Kupony na darmowe posiłki szkolne będą wydawane w trakcie ferii majowych oraz w czasie
wakacji letnich. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższym fragmentem
strony internetowej Rady Blackpool.
WAŻNE INFORMACJE O BEZPŁATNYCH POSIŁKACH SZKOLNYCH PODCZAS WAKACJI
„Potwierdzamy, że będziemy kontynuować dotychczasowe ustalenia dotyczące wspierania
rodzin uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych podczas wakacji szkolnych. Będzie
to wypłacone z rządowych funduszy na wsparcie gospodarstw domowych.
Będziemy zwracać koszty zakupów, w wysokości 15 GBP tygodniowo (3 GBP dziennie)
kwalifikującym się dzieciom w okresie półrocza majowego i wakacji letnich 2022. Można
uwzględnić trzy święta państwowe w maju i czerwcu”.

Klub krykieta
W zeszłym tygodniu uczniowie z klas 3,4,5,6 wzięli udział w zajęciach krykieta zorganizowanych przez Lancashire Cricket Club. Dzieciom bardzo podobały się te zajęcia I wiele
osób chciało zagrać w krykieta poza szkołą. Zapoznaj się z poniższymi informacjami
dotyczącymi klubu All Stars ( zerówka—klasa 3) i klubu Dynamos Cricket (kl 4– kl 6).
Możesz zapisać się do All Stars Cricket Club na www.allstarscricket.co.uk i możesz
zapisać się do Dynamos Cricket Club na www.dynamoscricket.co.uk.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

