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Ważne daty:

•

Children’s University - wtorek, 5
lipca

•

Środa, 13 lipca, godz: 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 klasy 6

Po wczesnej pobódce, przejażdżce samochodem, pociągiem i dwiema
liniami metra, grupa dzieci z klasy 5 bezpiecznie dotarła na Wimbledon.
Dzieci zwiedziły korty, a następnie usiadły na korcie nr 1. aby obserwować jak Ons Jabeur pokonuje Mirjam Bjorklund 6-1 6-3 2, a Carlos
Alcaraz pokonuje Jan-Lennard Struff 4-6 7-5 4-6 7-6 (3) 6-4. Niestety,
uczniowie nie zdążyli obejrzeć trzeciego meczu, ponieważ spóźniliby się
na pociąg do domu! Na zakończenie dnia uczniowie udali się do Nandos
na pyszny obiad. Wszyscy wrócili do domów o 22:30. Podczas wycieczki
dzieci zachowywały się wzorowo i były doskonałym wzorem do naśladowania dla swojej szkoły!

Bierzmowanie
W zeszły weekend biskup Paul odwiedził kościół św. Cuthberta, aby
udzielić sakramentu bierzmowania.
Czworo naszych uczniów z klasy 6
wzięło udział w bierzmowaniu .Gratulacje dla nich !
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Laureaci “Złotej Księgi”
Jessica H za bycie supergwiazdą. Bardzo się stara podczas matematyki i fonetyki, jest bardzo pomocna w klasie i
jest super koleżnką dla innych.
Ella F za to, że w ciągu ostatnich kilku tygodni naprawdę poprawiła się w klasie. Ella bardzo się starała na lekcjach
fonetyki, jak I również na lekcji matematyki!. Dobra robota Ella!
Tommy H za skupienie i determinację. Tommy ostatnio tak bardzo nabrał pewności siebie, że włącza się w dyskusje w klasie , a jego zachowanie jest fantastyczne. Tak trzymaj Tommy!
Kaiden B za jego koncentrację podczas wykonywania zadań klasowych . Kaiden stara się jak najlepiej pracować
niezależnie i nie pozwala się rozpraszać otaczającym go rzeczom.
Emiah H za to, że jest zawsze chętna do pomocy. Emiah zawsze prosi o rzeczy do zrobienia w klasie i często wykonuje prace bez konieczności proszenia.
Bobby S - Bobby wykazał się wielką determinacją podczas tegorocznego dnia sportu. Nawet gdy wyścig w workach
był ciężki, Bobby nie poddawał się! Dobra robota Bobby!
Alexia D - była zdeterminowana, aby w tym tygodniu ukończyć swoje zadania w klasie . Powiedziała, że chce
przygotować się do klasy 3. Tak trzymaj Alexia!
Suvd G - Suvd zaimponowała wszystkim na lekcji Religii. Zdobyła najwyższą ocenę w klasie. Wykazała się naprawdę
dobrym zrozumieniem tego, czego nauczyliśmy się w ciągu ostatniego roku. Dobra robota Suvd! Pan Webster i
pani Bird są z Ciebie naprawdę dumni!
Beau S za super zaangażowanie podczas klasowego czytania . Beau uwielbia nasz obecny tekst. Świetnie podsumowuje poprzednie rozdziały w formie streszczenia. Ponadto Beau uzyskał naprawdę wysoką ocenę na lekcji
Religii. Tak trzymaj, Beau!
Ruby O / Sienna L- W zeszłym tygodniu klasa 5 czytała scenariusze w klasie. Ruby I Sienna użyły świetnej ekspresji,
aby zaprezentować swoją postać. Użyły również doskonałej mimiki I mowy ciała. Dobra robota, dziewczynki !

Czytelnicze wyzwanie
Zwycięzcami konkursu czytelniczego są:
Zerówka : Odrick J
KS1: Kanishk S
KS2: Elizabeth G and Jude C
Zespołowo wygrała klasa 1

Children’s University - zakończenie roku
Nasze rozdanie dyplomów już w przyszłym tygodniu! Uroczystość odbędzie się we wtorek 5 lipca w Sali gimnastycznej
i będzie rozłożona na dwie sesje.
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Msza Święta na zewnątrz

Kilka świetnych zdjęć z mszy świętej dla klasy 3, która odbyła się w zeszłym tygodniu!

Fundacja pokoju
Colin Parry (Tato Tima Parry, który zginął tragicznie w zamachu
bombowym w Warrington 29 lat temu), przyszedł do naszej szkoły
aby wziąć udział w wyjątkowej ceremonii. Przed rozpoczęciem
pandemii, nasi uczniowie brali udział w programie “Kroki do
Pokoju”. W tym tygodniu miało miejsce uroczyste zakończenie
programu w ramach którego, nasi uczniowie uczyli się rozwiązywać konflikty w pokojowy sposób. Uroczystość była poruszająca
oraz wyjątkowa. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za udział.

Nagroda “Blackpool Beat Bullying – pomóż nam
zdobyć brązowe odznaczenie
Jesteśmy bardzo blisko zdobycia Brązowej nagrody i podjęliśmy kroki, aby upewnić
się, że osiągniemy to do końca tego roku szkolnego.
- nauczyciele prowadzili lekcje PSHEE dotyczące problemu zastraszania I
nękania.
- W szkole dzieci nauczyły się jak reagować w takich sytuacjach.
- Zasady przeciwdziałania nękaniu można znaleźć na stronie 5 Regulaminu Szkoły.
Co możesz zrobić, aby pomóc?
Wszystko, czego teraz potrzebujemy, to ponowne odwiedzenie ankiety.
Wejdź na poniższy link :
https://forms.gle/aeTdsfjqVHXXVGAcA
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Festival Śmiechu w Blackpool 7-10 lipca
Nie jest tajemnicą, że Blackpool słynie z goszczenia legend komediowych. Tego lata Showtown
połączył siły z The Comedy Station i lokalnym komikiem Ruth Cockburn, aby zapewnić spektakularne 4 dni rozrywki dla całej rodziny. Istnieje wiele zajęć, w które może zaangażować się cała
rodzina, a w sekretariacie znajduje się pełna lista wydarzeń.
Więcej informacji na: www.showtownblackpool.co.uk

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

Letni obóz z Blackpool Park Rangers
Park Rangers będzie gospodarzem letnich wakacyjnych obozów w Stanley Park. Zajęcia bedą
odbywać się przez cały sierpień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
Sesje są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-13 lat. Dzieci, które otrzymują bezpłatne posiłki w
szkole, będą mieć zagwarantowane bezpłatne sesje i bezpłatny lunch. Istnieje również
przydział bezpłatnych miejsc dla dzieci w trudnej sytuacji. Dla wszystkich innych, którzy chcą
wziąć udział, obowiązuje opłata w wysokości 11 GBP za dzień z opcjonalnym lunchem, który
kosztuje 3,50 GBP. Wszelkie zapytania prosimy kierować do parks@blackpool.gov.uk.

Czytelnicze wyzwanie
Wakacyjne wyzwanie czytelnicze to największa promocja czytania w Wielkiej
Brytanii dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. W zeszłym roku w Blackpool wzięło
udział ponad 200 dzieci. Letnie wyzwanie czytania łączy, BEZPŁATNY dostęp do
książek z zabawnymi, kreatywnymi zajęciami podczas wakacji. Przez okres tego
wyzwania, pracownicy biblioteki i młodzi wolontariusze wspierają dzieci,
pomagając im w odkrywaniu nowych autorów I róznych rodzajów książek. Więcej
informacji: www.summerreadingchallenge.org.uk/school-zone-src

Regulamin szkolny—plac zabaw po lekcjach
Delikatne przypomnienie, iż ze względów bezpieczeństwa ,dzieciom
nie wolno wspinać się na drabinki po zajęciach lekcyjnych,

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

