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Ważne daty:

•

Wtorek 21czerwca 17:00-18:00
dzień zapoznawczy dla przyszłych
zerówkowiczów

•

27 czerwca, dzień sportu- przedszkole/zerówka— od 9.30 rano

•

28 czerwca, - dzień sportu –klasa
1/2—od godz. 9:30 rano

•

29 czerwca - dzień sportu dla klas
3/4/5/6 , start od godz. 13.30

•

Children’s University - wtorek 5

lipca

•

Środa 13 lipca 9:00–10:00 Msza Św
dla klasy 6

•

Czwartek 14 lipca - bal pożegnalny dla klasy 6

•

Wtorek 19 lipca - specjalny apel
szkolny dla klasy 6

W tym tygodniu, uczniowie z klasy 2 wzięli udział w zajęciach z
dziedzictwa kulturowego. Dzieci stworzyły miniaturowe samoloty i
poznały historię lotnictwa w Blackpool. Stworzone przez dzieci egzemplarze zostaną wystawione w Bibliotece Głównej w Blackpool w dniach
15-18 września w ramach festiwalu “Heritage Open Days.”

Dzień bez mundurka!
Dzisiaj uczniowie przyszli do szkoły we wlasnych
ubraniach! W zamian za tą mozliwośc, każde
dziecko przyniosło czekoladę, po to aby
wesprzeć nasz letni jarmark, który odbędzie się
w piątek 8 lipca. Dziękuję wszystkim, którzy
postanowili nas wesprzeć.
To posłuży do
stworzenia wspaniałej loterii fantowej podczas
szkolnego jarmarku! W piątek 1 lipca załóż
pidżamę do szkoły w zamian za butelkę do picia.

Kto pomoże naszemu chórowi?
Jak wiecie, pani Higgins niedługo opuszcza mury naszej szkoły, dlatego
musimy znależć osobę, która ją zastąpi I zaopiekuje się naszym szkolnym
chórem. W tym tygodniu pani Higgins udostępniła wspaniały filmik
zachęcający wszystkich do podjęcia tego wyzwania.
Czy ktokolwiek może pomóc ??
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Laureaci Złotej Księgi
Jan J za większą pewność siebie w komunikacji z dorosłymi i innymi dziećmi w przedszkolu.
Lilly W za to, że każdego dnia stara się z całych sił podczas naszych porannych zajęć. Gdy tylko przychodzi do
szkoły, jest gotowa do nowych wyzwań i zaimponowała nam swoim fantastycznym pisaniem!
Cała klasa 1 - za włożenie 100% wysiłku w quiz z fonetyki! Wszyscy dorośli, którzy prowadzą zajęcia z fonetyki w
klasie 1 są bardzo z Was dumni!
Cała klasa 2 — w tym tygodniu wszyscy jesteście w Złotej Księdze za swoje niesamowite wysiłki w rozwiązywaniu
quizów. Jesteśmy bardzo dumni z Was wszystkich i z waszej determinacji. Świetna robota!
Rose C i Ariana S otrzymują w tym tygodniu złoty certyfikat za aktywne uczestnictwo na lekcji Religii. Obie dziewczynki udzieliły świetnie, przemyślanych odpowiedzi odnośnie apostoła Piotra, który został wybrany przez Jezusa
na pierwszego przywódcę Kościoła. Jestem pod wielkim wrażeniem !
Tymoteusz W za super zaangażowanie w lekturę. Tymek jest świetnym czytelnikiem, który regularnie czyta na głos
przed klasą. Czyta płynnie I z prawdziwymi emocjami. Tak trzymaj Tymek!
Ellie-Maii D: Za bycie naprawdę troskliwą starszą siostrą i zawsze starającą się pomóc Brayowi w dokonywaniu
właściwych wyborów. Ponadto Ellie Maii bardzo się starała podczas klasowego czytania i widzimy poprawę. Dobra robota Ellie-Maii!
CJ N - CJ regularnie czyta w domu i uzupełnia co najmniej trzy blogi w swoim pamiętniku czytania. Panna Starkey
jest z Ciebie bardzo dumna! Tak trzymaj, CJ!
Philippe R - za ciężką pracę podczas zajęć z algebry. Philippe świetnie angażował się na lekcji matematyki I starał
się wspierać innych.
Tilly L - za pięknie napisaną pracę, Tilly przelała swoje pomysły na papier i znalazła argumnety za i przeciw, jednocześnie zachowując piękny charakter pisma.

Poranna kawa
W poniedziałek 4 lipca w naszej szkole, Lisa Cropper organizuje poranną kawę dla rodziców i
opiekunów, aby spotkać się z różnymi usługodawcami, którzy mogą zaoferować wsparcie
rodzinom. Poinformuj sekretariat , jeśli chcesz przyjśc I wziąć udział.

The Trussell Trust - stop głodowi
W zeszłym tygodniu , Pani Smith wzięła udział w spotkaniu z Paulem Maynardem (deputowanym
Blackpool North i Cleveleys), aby wysłuchać rządowych planów dotyczących likwidacji banków
żywności. Przy wsparciu Trussell Trust, rząd wszczął niedawno przełomowe dochodzenie badające
najbardziej skuteczne sposoby wspierania ludzi w trudnej sytuacji. Podczas dyskusji Pani Smith podzieliła się swoją refleksją , jak wielkie wsparcie płynie ze szkół Blackpool dla wszystkich potrzebujących
rodzin.
Celem dochodzenia jest zajęcie się rosnącym zapotrzebowaniem na banki żywności i zbadanie
zakresu rozwiązań dostępnych dla społeczności. Ich Twitter to @FoodbanksAPPG, gdzie będą
udostępniać postępy w dochodzeniu oraz można skontaktować się z zespołem pod adresem public.affairs@trusselltrust.org.
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Odznaka za gry szkolne !
Z przyjemnością informujemy, że zdobyliśmy nagrodę School Games BRONZE Mark
Award za rok szkolny 2021/22. School Games Mark to prowadzony przez rząd, program przyznawania nagród, uruchomiony w 2012 r., wspierany przez Youth Sport
Trust w celu nagradzania i doceniania zaangażowania szkół w szkolnych igrzyskach.
Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni za nasz sukces.
Ta nagroda jest w idealnym momencie, ponieważ w przyszłym tygodniu rozpoczynamy
nasze igrzyska szkolne!
Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów za ich zaangażowanie w zajęcia fizyczne
i zobowiązujemy się do organizowania szkolnych igrzysk, aby spróbować zaangażować
tych młodych ludzi, którzy wcześniej nie byli aktywni.
Specjalne podziękowania dla Pani Starkey, która jest odpowiedzialna za sportowe
wydarzenia w naszych szkołach oraz dla wszystkich pracowników prowadzących kluby
sportowe przez cały rok.

Aplikacja “MCAS”
Od poniedziałku 26 czerwca, możesz zarezerwować poranną / popołudniową świetlicę za pośrednictewm aplikacji
MCAS. Będziesz mogł zarezerwować miejsce dla Twojego dziecka począwszy od 3 lipca, aż do końca semestru
letniego. Będziesz musiał zapłacić za wszystkie sesje z wyprzedzeniem, za pośrednictwem MCAS, nie za pomocą
Parent Pay, jak dotychczas. Dlatego tak ważne jest, aby zaopatrzyć się w aplikację MCAS. Płatności za obiady będą
na razie pobierane poprzez ParentPay, a opłata za żłobek będzie naliczana pod koniec każdego tygodnia również
za pośrednictwem aplikacji, począwszy od poniedziałku 26 czerwca.

Interesujące zmiany w Oracle
Dyrektor Park Special School, Gill, skontaktowała się z nami w tym tygodniu, aby
potwierdzić, iż od września 2022, klasa 6 wspomnianej wyżej szkoły zostanie przeniesiona do Oracle. Prawdopodobnie wpłynie to na dostęp do parkingu Oracle i drogę
dojazdową do St Cuthbert w pobliżu Children Centre.
Chociaż droga na parking nie będzie zablokowana , rodzice dzieci uczeszczających do
St Cuthbert nie będą już mogli korzystać z parkingu The Oracle w godzinach
rozpoczęcia i zakończenia szkoły. Nie jesteśmy pewni, ilu naszych rodziców korzysta z
tej przestrzeni, ale pomyśleliśmy, że lepiej będzie podzielić się tą informacją już
teraz, aby mieć dużo czasu na rozważenie alternatywnych miejsc parkingowych od
września.
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Mobilna spiżarnia żywności
Czy słyszałeś o mobilnej spiżarni? Otóż każdy może z niej skorzystać! Jak to działa?
Płacisz od 5 do 10 funtów i wybierasz z naszych półek produkty w puszkach/paczkach.
Następnie doładujemy ZA DARMO Twoje zakupy o wartości 15 funtów. Poniżej
znajduje się lista naszych mobilnych spiżarni oraz godziny odbioru żywności:
Środa godz: 11:00 -12.30 — 1 Raikes Parade
Środa 11:30-13:00 – 272-274 Central Drive
Czwartek 9:30-11:30 - na zewnątrz Argosy centrum na Forshaw Ave, Grange Park

Letnie obozy sportowe
B&FC oferuje rezerwacje na letnie obozy sportowe dla dzieci w wieku 5-14 lat podczas
wakacji :
25-29 lipca
1-5 sierpnia
8-12 sierpnia
Do 15 lipca mają wyjątkową ofertę— 12 funtów za dzień lub 50 funtów za cały tydzień
opieki nad dziećmi i duży wybór zajęć sportowych. W celu uzyskania dalszych informacji lub rezerwacji prosimy o kontakt z B&FC Tel: 01253 504184
E-mail: sportcentre@blackpool.ac.uk

Tempest— szkolne fotografie
Delikatne przypomnienie, że ostateczny termin bezpłatnej dostawy szkolnych zdjęć upływa we wtorek 21 czerwca 2022 r. Zamów przez stronę Tempest, korzystając ze swojego unikalnego linku lub odwiedź www.tempestorders.co.uk.

Kursy nauczycielskie
Kursy dla nauczycieli są nadal dostępne od września 2022 roku. Szukasz nowego wyzwania? Czy chciałbyś mieć
pracę, w której nie ma dwóch takich samych dni? Czy rozważałeś bycie nauczycielem? Jeśli Ty lub ktoś, kogo
znasz, jest lub wkrótce zostanie absolwentem, Catholic Teaching Alliance z siedzibą w Preston nadal przyjmuje
zgłoszenia na nasze roczne kursy PGCE z QTS (status nauczyciela kwalifikowanego) w następujących fazach:
Early Primary (3-7 lat)
Szkoła Podstawowa (5-11 lat)
Średnie (11-16 lat, w Preston lub Blackburn)
Minimalne wymagania to egzaminy GCSE z matematyki i języka angielskiego (oraz nauk ścisłych w przypadku
szkolenia podstawowego). Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub zarezerwuj jedną z
naszych internetowych sesji informacyjnych, zadzwoń pod numer 01772 326931 lub wyślij e-mail : ctaschooldirect@olchs.lancs.sch.uk
Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

