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Ważne daty :

•

Czwartek 2 grudnia

Jasełka w kościele , godz: 18:00 - klasy
3,4,5,6

•

Wtorek 7 grudnia

Występ świąteczny w przedzkolu I żłobku

•

Wtorek 14 grudnia

Jasełka w szkole - zerówka , klasa 1,2

Cóż to był za wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy! Jestem pod
ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonał cały nasz zespół PTFA.
Wszyscy świetnie potrafili dostosować się do ciągle zmieniających się
ograniczeń COVID. Powiadomienie o wytycznych COVID przyszło około
godziny 11:00 rano, a do godziny 13:00 stragany zostały przeniesione
z Sali gimnastycznej na zewnątrz , gdzie odbył się jarmark. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego świątecznego
wydarzenia, bez waszej pomocy nie było by to możliwe. Jesteśmy
bardzo dumni z tego, że nasza rodzina SCCA miała okazję spotkać się I
dobrze się bawić. Wielu rodzicom spodobał się pomysł przeniesienia
jarmarku na zewnątrz , co jest bonusem - i idealnym miejscem na
targi w przyszłości!
Ogromne podziękowania dla pani Higgins i jej zespołu pomocników
PTFA. To było wspaniałe wydarzenie! Udało nam się zebrać 1 163
funtów !!! Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli
udział w naszym pierwszym w historii Jarmarku Bożonarodzeniowym
na świeżym powietrzu. Wszystkim dopisywał świetny nastroj, a dzieci
świetnie się bawiły, biorąc udział w aktywnościach i odwiedzając
grotę Świętego Mikołaja. Specjalne podziękowania dla naszych
niesamowitych członków PTFA i wszystkich pracowników za ich ciężką
pracę!Również wielkie podziękowania dla lokalnych firm, które przekazały nagrody w loterii, w tym: Richard's Barbers, 103 Waterloo
Kitchen, Seasliders Takeaway, Blackpool Zoo, Ascent Trampoline Park,
Planet Kaos, Café Vert, Ribby Hall, McDonald's i Tangerine Sarnie, nie
zapominając o wszystkich indywidualnych darowiznach!
Nagrody w loterii są w sekretariacie szkoły, gotowe do odbioru.
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Dzień świątecznego sweterka

Jasełka
Szkoły w Blackpool zostały poinformowane przez Służbę Zdrowia , aby w tym roku być ostrożnym przy organizowaniu świątecznych jasełek. Zalecane jest ograniczenie liczby rodziców odwiedzających szkołę. Wraz ze wzrostem
liczby zachorowań w Blackpool musimy być przygotowani na zmiany w ostatniej chwili. W tej chwili bilety na szkolne
jasełka, pozostają nadal w sprzedaży , ale musimy liczyć się z koniecznością pewnych ograniczeń bądź zmian.
Przepraszamy za niedogodności i brak konkretnego planu i zdajemy sobie sparwę , że może to być to frustrujące.
Mam nadzieję, że więcej informacji zostanie opublikowanych w poniedziałek.

Świąteczny obiad
Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszych świątecznych
obchodów 16 grudnia, kiedy to cała nasza szkoła będzie delektować
się naszym wspólnym świątecznym obiadem. Tego dnia, uczniowie
mogą założyć świąteczny kapelusz, różne świąteczne akcesoria do
włosów lub opaski na głowę . Obiad zostanie podany całej szkole
podczas godzinnej przerwy na lunch.
Jeśli Twoje dziecko zwykle przynosi do szkoły suchy prowiant a
chcesz, aby cieszyło się świątecznym posiłkiem, poinformuj o tym
sekretariat szkolny.

St Cuthbert’s Catholic Academy
Opieka, Uprzejmość, Troska
Newsletter – 26 listopada 2021

Chór ponownie zjednoczony
W tym tygodniu nasze dwa
chóry z Chrystusa Króla i św.
Huberta ponownie spotkały się
na próbie , aby przygotować się
do nadchodzących wydarzeń
bożonarodzeniowych.
Jakże
cudownie było usłyszeć te
piękne głosy! Nasz następny
wspólny występ odbędzie się w
piątek 3 grudnia o 16:30 South
Shore The Hub na włączenie
choinki.
Chóry wystąpią również 2 grudnia o 18:00 Carol Service, 3
grudnia o 16:30 w Highfield
Community Hub i 19 grudnia o
12:00 w Santa Paws Event Amy
Johnson Way
Każdy jest mile widziany!

Zamiana ról
Niektórzy z was mogli zauważyć, że panna Nicklin nie jest obecna w klasie panny Holmes, ponieważ teraz
wykonuje inną rolę. Panna Nicklin zaczęła prowadzić finansowane przez rząd, interwencje wspierające dzieci
w fonetyce, czytaniu i matematyce - program ten pomoże nam przyjrzeć sie dokładniej, w jakiej dzidzinie
dzieci mają większe zaległości z powodu Covid.
Nasza klasa 6 ma nowego asystenta nauczyciela , którą jest panna Hyland. Jesteśmy bardzo wdzięczni za
krótkotrwałą zamianę ról, która potrwa prawdopodobnie do Wielkanocy z możliwością
przedłużenia. Dziękuję pannie Nicklin za przyjęcie tej roli z takim entuzjazmem i zaangażowaniem.

Dodatkowa pomoc SCCA
Wielu z was zauważyło nową twarz w naszej szkole . Lisa
Cropper dołaczyła do załogi SCCA i CTK, rola Lisy polega na
wspieraniu rodzin na wiele różnych sposobów. Organizacja
charytatywna, w której jest zatrudniona, udostępniła ulotkę,
w której można dowiedzieć sie więcej na temat jej roli i
danych kontaktowych. Ulotka będzie dostępna w sekretariacie szkolnym w przyszłym tygodniu.
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Mundurki szkolne
DFE przypomniało o kosztach nowych mundurków szkolnych i o tym, jaką może to być barierą finansową dla
wielu rodzin .
W związku z tym zaczęliśmy promować korzystanie z “używanych mundurków”.
Nasza szkoła ma duży zapas czystych, używanych mundurków, które są bezpłatne dla każdego domu, który
potrzebuje wsparcia w tej dziedzinie. Zapasy te są hojnie przekazywane przez rodziny z naszej
szkoły. Proszę w pełni wykorzystać te zasoby. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkolnym.

Wieczór otwarty West Lancs Scouts Group

West Lancs Scout Group organizuje Wieczór Otwarty w Holy Cross Church
Hall w piątek 26 listopada w godzinach 18.00-19.00.
Aby zarezerwować miejsce, skontaktuj się z Janem na
Tel: 0782734415
e-mail jan.townley@westlancsscouts.org.uk

Witamy na świecie !
Sarah, James i Olivia powitali na świecie małą Ellę Grace Webster.
Oto jedno z pierwszych zrobionych jej zdjęć. Mama i Ella mają się dobrze i
mamy nadzieję, że wkrótce je obie zobaczymy.
Gratulacje!

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

