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St Cuthbert’s

Konkurs Sumdog

Catholic Academy

Znowu nadszedł ten czas! Konkurs Sumdog w Blackpool rozpoczyna się dzisiaj! Będziemy rywalizować z innymi
szkołami w Blackpool. Chcielibyśmy, aby w ten weekend dzieci włożyły dodatkowy wysiłek w korzystanie z Sumdoga. Konkurs trwa od piątku 10 grudnia do czwartku 16 grudnia 2021.
Im więcej pytań poprawnie odpowiedzą nasi uczniowie, tym wyżej znajdziemy się w tabeli liderów ! W tym
konkursie zwykle odnosimy duże sukcesy. Osiągnięcia w konkursie będziemy świętować podczas pierwszego
apelu szkolnego , zaraz po powrocie z ferii świątecznych . Powodzenia dla wszystkich!

Lightwood Avenue

Joint CTK & SCCA Choir

Performance at South Shore Hub

Blackpool
FY4 2AU
CONTACT:
01253 403232
admin@sccacademy.co.uk

Klasa 4– licencja na pióro

WEBSITE:
www.stcuthbertsacademy.
co.uk

Aurelia-May Cunningham-Kay i Jude Craddock z klasy 4 właśnie
zdobyli licencje na pióro. Gratulacje dla obojga !

FACEBOOK:
St Cuthbert’s Catholic
Academy

Wieści z przedszkola

Ważne daty

•

Czwartek 16 grudnia
Obiad Bożonarodzeniowy

•

Wtorek 21 grudnia
Ostatni dzień szkoły przed feriami
świątecznymi

W przedszkolu lubimy wykorzytywać różne rzeczy do
robienia znaków na papierze. Więc dzisiaj użyliśmy
gałęzi choinki do namalowania wspaniałego obrazu.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

Nasze szkolne chóry wystąiły razem w ostatni piątek!. Chóry pięknie
brzmiały i zostały miło powitane przez św Mikołaja. Relacja została
umieszczona na Twitterze oraz Facebooku przez Shore Hub.
Pani Smith otrzymałą taką wiadomość:

„Proszę przekazać nasze podziękowania wszystkim występującym
uczniom oraz wychowawcom za piękny śpiew. Widać było wielki trud
włożony w przygotowanie. Jednoczesny śpiew oraz język migowy
zrobił na słuchaczach duże wrażenie. Mam nadzieję że każdy bawił
się dobrze. Życzę wszystkim miłej przerwy Bożonarodzeniowej
Pozdrawiam
Karen

Liturgia adwentowa
Co za radość mieliśmy filmując nabożeństwo
adwentowe w naszych dwóch szkołach.
Wysłaliśmy nasze filmy do St Mary’s, która
zmontuje je w jedną całość. Wkrótce
udostępnimy je na naszej stronie internetowej!
Ogromne podziękowania dla pani Thackwray z
SCCA i panny Calvert z CTK.
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Laureaci “Złotej Księgi”
Gratulacje dla wszystkicjh, którzy zdobyli certyfikaty w tym tygodniu:
Mithra Kabilraj za świetne zaklimatyzowanie się w przedszkolu, entuzjazm oraz za okazywanie pewności
siebie.
Elsie-Rae Walls za większą aktywność w nauce w tym tygodniu. Poszukuje zajęć, które pomogą jej w nauce.
Tak trzymaj!
Lily Anglisz-Sawicka za to, że zawsze była doskonałym wzorem do naśladowania. Zawsze stara się dokonywać właściwych wyborów i daje 100% we wszystkim co robi.
Kaiden Bashford za to, że zawsze wkłada 100% wysiłku na zajęciach fonetyki. Staje się pewny siebie i używa
techniki „Fred in your head”.
Levi Wragg - Levi bardzo ciężko pracował na lekcjach fonetyki, ale również wykonywał dużo pracy w domu.
Tak trzymaj Levi!
Ruben Watkiss - Ruben znalazł się w złotej księdze w tym tygodniu za jego lepsze zachowanie podczas
lunchu. Pani Starkey jest pod wrażeniem jego dobrych realcji z rówieśnikami. Dobra robota Ruben!
Belle Rostron otrzymuje w tym tygodniu certyfikat za wspaniałą opowieść o Abrahamie i Izaaku. Stworzyła
piękną ozdobę dla naszego drzewka Jessego z wizerunkiem barana, który ma reprezentować historię.
Rose Clayton — Rose czyta z coraz to większą pewnością siebie. Dużo czyta również w domu. Oby tak dalej,
Rose!!
Jude Craddock - Za znacznie lepszą postawę i super pracę na lekcjach matematyki, gdzie pracował w zespole. Dobra robota Jude!
Antonio Fernandes - Za znacznie lepsze nastawienie do pracy I za jego starania podczas lekcji pływania.
Poczynił ogromne postępy. Dobra robota Antonio!
Grzegorz Markowski - Choć niedawno otrzymał już nagrodę, z pewnością zasługuje na kolejną za to, że jest
rewelacyjnym pomocnikiem. Jego staranność w utrzymywaniu porządku w klasie, a także uprzejme oferowanie pomocy, które, jak sam zauważa, są potrzebne pod nieobecność pani Richardson, były w tym tygodniu
nieocenione dla pani Thackwray. Dziękuję Ci!
Florence Clayton - jej umiejętności nie pozostały niezauważone przez panią Thackwray, zwłaszcza jeśli chodzi o wytrwałość w rozumowaniu matematycznym i, och, ten piękny głos! Świetnie Flo!

Pożegnanie z panią Hemingway
Z bardzo ciężkim sercem dzielę się tą przykrą wiadomością. Po 15
latach Esther odchodzi z naszej rodziny SCCA. Bez wątpienia te
lata były wypełnione miłością, śmiechem i ciężką pracą! Podczas
tych 15 lat dokonała prawdziwej zmiany w życiu dzieci i rodzin.
Będzie nam jej naprawdę brakować I będziemy bardzo tęsknić.
Pani Hemmingway jest niesamowitą osobą, zawsze gotową aby
wysłuchać I pomóc w potrzebie. Jej humor regularnie sprawia, że
nasz zespół SCCA płacze ze śmiechu. Ta „bardzo” wczesna emerytura daje jej szansę na spędzenie czasu z rodziną, w szczególności ze wspaniałym mężem Brettem (który przeszedł na emeryturę w tym roku).
Panna Murphy tymczasowo zwiększy swoje godziny pracy w
SCCA.

Zwycięzcy konkursu plastycznego –Aspens

Ogłoszono zwycięzców konkursu plastycznego zorganizowanego przez Aspens. Otrzymano kilka znakomitych
prac . Zwycięzcy to: - Żłobek : Lyra Darlow, Przedszkole: Evergreen Gabriel-Egwu, Klasa 1: Bryany Frost,
Klasa 2: Lilly Wragg, Klasa 3: Elizabeth Graham, Klasa 4: Gabriela Gherge, Klasa 5: Noah Parkinson,
Klasa 6: Roma McDermott i Ogólny Zwycięzca Aspens: Mateusz Zerda

