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•

27 czerwca, godz.9:30—dzień
sportu dla przedszkola I zerówki

•

28 czerwca, godz. 9:30 - dzień
sportu dla klasy 1/2

•

29 czerwca, godz:13:30 - dzień
sportu dla klas 3/4/5/6

•

Children’s University - wtorek 5
lipca

•

Środa 13 lipca, 9:00 –10:00 - msza
święta dla klasy 6

•

Środa 13 lipca, godz: 17:00 - bal na
zakończenie 6 klasy

•

Wtorek 19 lipca, godz:9.30 -apel
szkolny dla 6 klasy

Zawody sportowe
W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach sportowych. Mieliśmy okazję podziwiać wspaniały pokaz umiejętności sportowych oraz rewelacyjnej pracy zespołowej. Uczniowie SCCA rywalizowali
w różnych dyscyplinach sportowych , między innymi : w zawodach piłki
nożnej, siatkówki, multisportu , lekkoatletyki I wielu innych.
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Laureaci Złotej Księgi
Anna W za jej życzliwość. Anna jest wyjątkowo opiekuńcza wobec innych przedszkolaków i jest również doskonałym wzorem do naśladowania dla swoich równieśników.
Ellis L za to, że zaimponował pani Smith na zajęciach fonetyki. Ellis naprawdę ciężko pracuje i wkłada wiele
wysiłku, aby dostrzec „specjalnych przyjaciół” i przeczytać nowe słowa. Tak trzymaj Ellis!
Nnenna E za bycie bardziej skupioną podczas zajęć fonetyki. Pani Smith jest pod ogromnym wrażeniem jej starań.
Alanna S za bycie doskonałym wzorem do naśladowania . Alanna wykonuje wszystkie klasowe instrukcje i zawsze
dokonuje rozsądnych wyborów.
Nicholas N - Nicholas to genialny wzór do naśladowania dla reszty klasy. Jest doskonałym słuchaczem I słucha
uważnie swoich przyjaciół podczas zabaw. Uważnie słucha nauczycieli I zawsze postępuje zgodnie z ich instrukcjami.
Bray B — Bray w tym tygodniu postępował zgodnie z instrukcjami w klasie oraz sukcesywnie kończy swoje
prace . Dobra robota Bray! Jesteśmy z Ciebie naprawdę dumni.
Keira K za jej doskonałe wysiłki w DT. Keira stworzyła kolorowe farby z naturalnych materiałów.
Binoti S - Binoti znajduje się w Złotej Księdze za to, że jest po prostu genialna. Z entuzjazmem podejmuje każde
nowe wyzwanie , słucha rad i zachowuje się wzorowo. Tak trzymaj Binoti. Jesteś prawdziwą supergwiazdą!
Abigail P za błyszczenie podczas naszych lekcji wychowania fizycznego z Panem Tomes. Abigail wykazała się cichą
determinacją, aby odnieść sukces. Dobra robota Abigail!
Layla P za swoją postawę i wysiłek w klasie. Layla ciężko pracuje, nawet gdy zadania są trudne! Tak trzymaj, Layla!
CJ N - CJ regularnie czyta w domu i uzupełnia co najmniej trzy blogi w swoim pamiętniku czytania. Tak trzymaj, CJ!
Roma M - Roma stworzyła w tym tygodniu wspaniałe dzieło sztuki przy użyciu węgla drzewnego. Jest uzdolnioną
artystką i zawsze wykonuje prace na wysokim poziomie. Dobra robota Roma!
Victor P - Victor stworzył doskonały opis postaci, zawierał różne techniki pisarskie i humor. Panna Holmes jest pod
wrażeniem. Dobra robota Victorze!

Wyzwanie czytelnicze
W tym tygodniu wyzwaniem dla kl 1-6 był temat związany z wypiekami, a dla przedszkolaków/ zerówkowiczów były
to tradycyjne bajki. Gratulacje dla zwycięzców:
Przedszkole/zerówka : Edrhic S
Klasa 1-2: Kanishk S
Zespołowo wygrała klasa 1
Termin nadsyłania zgłoszeń dla klas 3/4/5/6 został przedłużony do poniedziałku 27 czerwca.

MCAS - opłaty za świetlicę / żłobek
Od poniedziałku 27 czerwca, możesz zarezerwować poranną / popołudniową świetlicę za pośrednictewm aplikacji
MCAS. Będziesz mogł zarezerwować miejsce dla Twojego dziecka począwszy od 4 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 27 czerwca.
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Aktualności odnośnie mundurków szkolnych
Proszę nie kupować stroju na w-f. Dlaczego? Szkoła zapewni
strój na w-f! Zarząd szkoły właśnie potwierdział decyzję, że
każde dziecko otrzyma strój na wrzesień.
Szkoła otrzymała dotacje więc zdecydowała, że zaopatrzy
każde dziecko w strój do ćwiczeń: koszulkę, szorty, bluzę na
dwór.
Oprócz nowego stroju na WF, uczniowie klasy 6 w SCCA
otrzymają również bezpłatnie, nowy sweterek z krawatem.
Pomoże im to wyróżnić się jako najstarsza klasa w szkole i
pomoże przygotować się do ważnej zmiany w szkole średniej
(nauczenie się wiązania krawatu!). Jesteśmy naprawdę
wdzięczni różnym organizacjom charytatywnym, kościołom i
grupom, które regularnie wspierają finansowo naszą szkołę.
Mamy możliwość zmiany naszego szkolnego mundurka bez
dodatkowego obciążenia finansowego rodziców. Czekamy z
niecierpliwością , aby zobaczyć we wrześniu uczniów klasy 6
w ich nowych mundurkach.

Sklepy z mundurkami
1st Class Kids- 106-108 Highfield Rd, FY4 2JF
Tel: 01253 403 798
“1st Class Kids” niesamowicie wspierało nasze starania nad zmianą stroju
na WF i wprowadzeniem nowych elementów mundurka (krawat/
sweterek) dla klasy 6. Nasze podziękowania dla całego zespołu “1st Class
Kids” za zapewnienie doskonałej obsługi, szybką dostawę próbnych egzemplarzy oraz za przystępną cenę.
Key Supplies
https://www.key-supplies.co.uk/Products/001f00070001
Nasz dostawca, zaopatrzył szkołę w kilka egzmeplarzy mundurków, w
różnych rozmiarch, więc zanim zamowisz online możesz przyjść do szkoły
aby go przymierzyć. Mundurki mogą być dostarczone bezpłatnie do
szkoły, tuż przed wakacjami. Jeśli zdecydujesz się zamówić bezposrednio
do twojego domu, możesz być obciążony kosztami przesyłki. Po raz
pierwszy korzystamy z usługi online. Wpadnij i przymierz nowy mundurek
w naszej prowizorycznej przebieralni (toaleta dla niepełnosprawnych w
głównej części biurowej)
Mundurki które nie pasują, nie będą mogły być niestety zwrócone,
dlatego tak ważne jest aby go przymierzyć przed zamówieniem.
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Dokonywanie zmian
“Dokonywanie zmian” to program dla rodzin mieszkających w Blackpool. Został
zaprojektowany, aby pomóc Twojej rodzinie prowadzić bardziej aktywny I zdrowy
tryb życia. W zamian dostaniesz:
•
12-tygodniowy program, który obejmuje edukację na temat zdrowego
odżywiania, zmiany stylu życia i aktywności fizycznej
•
Zniżki i kupony Blackpool (tj. zniżki na naukę pływania)

•

Ukończ 12-tygodniowy program i otrzymaj bezpłatne 3-miesięczne rodzinne
członkostwo rekreacyjne
•
Masz możliwość dołączenia do Active Blackpool jako członek, płacąc dopiero
po 3 miesiącach
Jeśli pragniesz wziąć udział w tym programie, proszę skontaktuj się z panną Murphy.

Zasady dotyczące psów na terenie szkoły
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci psy nie mają wstępu na teren szkoły.

Wskazówki odnośnie Tik Tok
Zauważyliśmy, że wiele naszych dzieci używa Tik Toka. Aplikacja ta powina być dostępna dla dzieci w wieku 13 lat I
powyżej. Jeśli jednak pozwolisz swojemu dziecku na założenie konta, proszę regularnie sprawdzaj, do czego ma
dostęp i jakie treści wideo są tam publikowane przez twoją pociechę.

Poranna kawa w SCCA
School Nursing Staff, Blackpool SENDIASS, Boathouse, Blackpool Beat Bullying BFCCT,
Blackpool CAMHS i Blackpool Coastal Housing—oni powierdzili swoje uczestnictwo w
naszym porannym spotkaniu przy kawie 4 lipca w SCCA.

Kluby wakacyjne
Klub piłkarski Blackpool organizuje podczas wakacji, serię letnich obozów sportowych i
piłkarskich. Kliknij na poniższy link, jeśli jesteś zainteresowany:
https://officialsoccerschools.co.uk/blackpoolfc/blackpool-fc-courses/footballholiday.html

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

