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Wyniki zbiórki - poppy appeal

St Cuthbert’s
Catholic Academy

W tym tygodniu otrzymaliśmy bardzo wyjątkowe zaświadczenie od Królewskiego Legionu Brytyjskiego, potwierdzające, że zebraliśmy aż 241,96
funtów, co naprawdę zmieni życie członków społeczności sił zbrojnych.

Świąteczny obiad

Lightwood Avenue
Blackpool
FY4 2AU

Dziękuje wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.

CONTACT:
01253 403232

Liturgia adwentowa

admin@sccacademy.co.uk

WEBSITE:

Nabożeństwo adwentowe, w którym udział wzięły nasze dzieci, zostało sfilmowane I zmontowane przez
ekipę St Mary’s. St Mary's wykonało świetną robotę, montując wszystkie utwory razem. Filmik jest już
dostępny do obejrzenia na ich stronie internetowej. Strona mówi:

www.stcuthbertsacademy.
co.uk
FACEBOOK:

“Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszego nabożeństwa adwentowego online z okazji Roku
św. Józefa. Każda z naszych katolickich szkół w Blackpool przygotowała krótką refleksję na temat fragmentu historii Bożego Narodzenia z perspektywy św. Józefa, aby uczcić zakończenie tego szczególnego
roku. Proszę przyłącz się do śpiewu - słowa pojawią się na ekranie. I życzę bardzo szczęśliwych i
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Św. Józefie módl się za nami”.

St Cuthbert’s Catholic
Academy

Wieści z przedszkola

Ważne daty:

•

Wtorek 21 grudnia 2021
Ostatni dzień szkoły przed
przerwą świąteczną .

•

Środa 5 stycznia 2022

Jaka to była radość, móc w czwartek wspólnie zjeść bożonarodzeniowy
obiad. Wielkie podziękowania dla Aspens za ich ciężką pracę i przygotowania, a także dla banku żywności za darowiznę świątecznych
krakersów, które udekorowały stoły. Dziękuję wszystkim!

Powrót do szkoły

Klub piłkarski Blackpool

W tym tygodniu nasze przedszkolaki nabierały owies do worków,
aby nakarmić pomocników Św Mikołaja - renifery! Mieliśmy również świąteczną zabawę. Wszyscy znakomicie się bawili!

W zeszłym tygodniu Blackpool Football
Club zawitał do naszej szkoły i wręczył
uczniom klasy
drugiej, specjalną
koszulkę Blackpool Football Club.
Wielkie podziękowania dla zespołu
BFC!!
Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher
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Laureaci “Złotej księgi”
Melody Goldrick- Melody wykazała dużą poprawę dzięki umiejętnościom motoryki . Jest teraz w stanie
tworzyć litery od swojego imienia bez wsparcia dorosłych.
Kanish Siva Sankarow za to, że tak dobrze nauczył się swoich kwestii podczas jasełek i wypowiadał je z
wielką pewnością siebie.
Oscar Jones za to, że coraz większym entuzjazmem podchodzi do pracy z matematyki, a nawet próbuje
pracować samodzielnie. Wykazuje dużą pewność siebie, używając linii liczbowych do rozwiązywania problemów z odejmowaniem.
Petra Kocs - Petra wykazała się w tym tygodniu niesamowitym wysiłkiem podczas quizu z fonetyki. Petra
bardzo ciężko pracowała zarówno w domu, jak I w szkole. Dobra robota Petra !
Nathan Colbeck - Wspaniale było widzieć entuzjazm i uśmiech Nathana podczas matematyki w tym tygodniu! Działania z dodawania I odejmowania sprawiły mu wiele radości. Chętnie wykorzystywał swoją wiedzę
do rozwiązywania problemów! Tak trzymaj, Nathan!
Alayah Watkiss — Alayah ostatnio włożyła mnóstwo wysiłku na lekcjach matematyki. Uważnie słucha, a
nabytą wiedzę wykorzystuje do samodzielnej pracy.
Sophia Sneap — pismo Sophii poprawiło się nie do poznania w ostatnich tygodniach. Ciężko pracuje aby jej
prace wygladały estetycznie. Jestem z niej bardzo dumna.
Ellie-Maii Daley za bycie wzorową uczennicą. Ellie-Maii ma super maniery i jest naprawdę fajną osobą w
klasie. Jest bardzo koleżeńska I miła dla swoich rówieśników. Tak trzymaj Ellie-Maii.
Elliott Herley: Elliott naprawdę zabłysnął na lekcji matematyki w ostatnim tygodniu. Rozwiązaliśmy dwuetapowe problemy związane z pieniędzmi, a on naprawdę pojął tę koncepcję. Dobra robota Elliotcie!
Tulisa Watkiss - za zaangażowanie na zajęciach! Tulisa zyskała na pewności siebie i regularnie dołącza do
dyskusji w klasie. Tak trzymaj, Tulisa!
Amelia Grzesiuk - Za promienną osobowość! Amelia jest zawsze bardzo pozytywna, pracowita i zdeterminowana. Czy to podczas gimnastyki, matematyki i pisania, czy też podczas reprezentowania szkoły na
zawodach lekkoatletycznych!
Klaudia Trela - Za jej fantastyczne zdolności sportowe na zawodach w lekkoatletyce i ciężką pracę na
wszystkich przedmiotach w klasie!
Philippe Rozik - Za ciężką pracę i koncentrację na zajęciach. Philippe był bardzo pilny na zajęciach matematyki. Świetna robota!

Panna KNIGHTON w ciąży!
Czy zauważyłeś, że ostatnio panna Knighton promienieje ?
Panna Knighton spodziewa się dziecka. W kwietniu powita na świecie swoją
malutką pociechę . Okazało się, że będzie to chłopczyk. Wszyscy jesteśmy
ogromnie podekscytowani I zachwyceni tą wiadomością.
Gratulacje dla panny Knighton I jej partnera Si.

Tablice liderów konkursu Sumdog

Cóż za kolejny niesamowity konkurs Sumdog i wspaniałe zakończenie naszego wspólnego tygodnia. Powyżej znajduje się zrzut ekranu z tablicami liderów. Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Gratulacje dla kalsy 4 w Christ the King, którzy zostali zwycięzcami konkursu. Zwycięzcą w klasyfikacji ogólnej została
Nicola Posylek z SCCA z imponującym wynikiem 999! Cóż za niesamowite osiągnięcie!!
Odnotowano również fantastyczne indywidualne wysiłki. Dzieci kończące w pierwszej dziesiątce z SCCA to :Nicola
Posylek, Noah Parkinson, Nicole Sowa, Alia Parkinson i Jakub Domino.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie. Nagrody punktowe za
najlepsze występy wraz z certyfikatami dla wszystkich zostaną rozdane w styczniu.

Pierwsza komunia święta dla klas 3,4,5 i 6
Do sakramentu Pierwszej Komunii Świętęj przygotowują się najczęściej dzieci w wieku około 7 lub 8 lat. Przygotowaniami do Komunii Świętej zajmie się pani Mary Hetherington, w parafii Św Cuthbrta. Sesje będą obejmowały
przygotowanie do Eucharystii i pomoc w dalszym zrozumieniu tego szczególnego sakramentu. Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym.

