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Ostatni dzień przed feriami

Cóż za wspaniałe piątkowe popołudnie spędziła klasa 4 w zeszłym
tygodniu! Akrobacje na drabinkach w sali gimnastycznej sprawiły
naszym uczniom wiele frajdy I radości. Miło było widzieć dzieci
wykorzystujące narzędzia sportowe, które znajdują się w naszej
szkole.

Bezpieczeństwo online
W poniedziałek Juliet z
jednostki do spraw cyberprzestępczości w Lancashire, odwiedziła naszą
szkołę, aby spotkać się z
uczniami klas 5/6. Celem
wizyty było uświadomienie uczniów o niebezpieczenstwie czyhającym w
internecie. Zwróciła
szczególną uwagę na
ostrożność podczas gier
online jak I również używania medii społecznościowych. Omówiła
również cyberprzemoc.
Była to bardzo
pouczająca lekcja.
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Lauraeci “Złotej Księgi”
Ruby Livesey za to, że była promykiem światła w przedszkolu i za to że świetnie się zadomowiła.
Ellis Lyons za to, że w zeszłym tygodniu wykazał dojrzałość w swoim zachowaniu i w podejściu do nauki. Pokazał,
że może być poważny i rozsądny, tak trzymaj Ellis!
Ava-Lily Forster za jej zamiłowanie do nauki. Ava-Lily bardzo ciężko pracuje na wszystkich zajęciach I zawsze daje z
siebie 100% . Zadaje przemyślane pytania i zawsze uczestniczy w dyskusjach klasowych.
Adam Alosh - Adam bardzo się stara, aby poprawnie ułożyć wszystkie swoje litery i zachować je na linii.
Ruben Watkiss Co za transformacja! Ruben dojrzał w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ciężko pracuje na wszystkich
zajęciach i zawsze stara się dokonywać właściwych wyborów! Tak trzymaj Ruben!
Bobby Shakespeare – Bobby po powrocie do szkoły jest zdeterminowany do ciężkiej pracy i nabiera pewności
siebie. Tak trzymaj Bobby!
Matylda Bigaj - Maty nabiera pewności siebie dzięki czytaniu i zrobiła ogromne wrażenie na pani Higgins i pani
Squirrell w tym tygodniu.
Nicole Sowa wywarła ogromne wrażenie na pani Higgins swoim stałym zaangażowaniem w naukę w domu .
Wszystkie powierzone zadania wykonała na wysokim poziomie. Dobra robota Nicole!
Lucas Stretton - Lucas naprawdę błyszczy na lekcjach religii. Jego super wiedza na temat pisma świętego umożliwia
mu udzielanie przemyślanych i refleksyjnych odpowiedzi podczas dyskusji w klasie. Dobra robota Lucas!
Tymoteusz Walendzik - Tymek bardzo ciężko pracował nad swoim charakterem pisma i właśnie zdobył licencję na
pióro. Świetna robota Tymek!
Tulisa Watkiss za determinację i ciężką pracę na wszystkich zajęciach klasowych! Tak trzymaj!
Lucia Malin - Lucia zawsze ciężko pracuje w klasie i zwiększa swój udział. Lucia poświęciła się swojej pracy z matematyki. Panna Starkey ma nadzieję, że ten poziom determinacji będzie można zastosować do jej pisowni! :) Tak
trzymaj, Lucia!
Ruby Ogden - Ruby świetnie poradziła sobie na zajęciach tańca , ale także ciężko pracowała na lekcjach matematyki - panna Holmes jest pod wrażeniem. Dobra robota Ruby!

Popołudniowa herbatka
W tym tygodniu klasa 5 zorganizowała popołudniowe spotkanie przy filiżance herbaty. Była to okazja, aby spędzić czas z równieśnikami , którzy uczą
się zdalnie.
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Nowy Zarząd Szkolny
Tak jak obiecałam w poprzednim biuletynie, dziś przedstawiamy drugą osobę z naszego zarządu szkolnego.
Dziś mamy przyjemność przybliżyć Wam postać pani Duxbury.

Witam,
Nazywam się Emily Duxbury. Moja przygoda z BEBCMAT rozpoczęła się w
Christ the King, w której odbywałam praktyki jako studentka w klasie 1.
Następnie zdecydowałam się aplikować o pracę jako nauczyciel i moja
kandydatura została przyjęta. Od 4 lat pracuję jako nauczyciel klasy 1 w St.
Cuthbert's. Pracuję również w zespole historii, w którym udoskonalamy
program nauczania tego przedmiotu w obydwu podstawówkach. Jestem
bardzo zadowolona że zostałam wybrana na członka zarządu szkoły i mogę
reprezentować pracowników. Z całym zarządem będę ciężko pracować, aby
zepewnić rozwój obu podstawówek.
Emily Duxbury

ASPENS - tęczowe menu
Firma Aspens, wczoraj przedstawiła naszym uczniom jadłospis w kolorach tęczy. Posiłki są bardziej kolorowe .
Wielkie podziękowania dla Aspens!

Msze klasowe
Klasa

Data

Klasa 6
Klasa 3

Msza Święta
-do ustalnia
Msza Święta 02.02.22

Klasa 2

Msza Święta 09.02.22

Klasa 1

Liturgia klasowa 23.02.22

Zerówka

Liturgia klasowa 09.03.22

Pani Holmes zorganizowała w nadchodzących tygodniach,
kilka wspaniałych mszy klasowych . Rodzice mogą się
przyłączyć i bardzo chcielibyśmy Cię tam zobaczyć. Jeśli
jesteś zainteresowany dołączeniem do klasowej mszy,
wyślij wiadomość za pośrednictwem klasowego DoJo do
nauczyciela klasowego, który poda dokładny czas.

St Cuthbert’s Catholic Academy
Opieka, uprzejmość, troska
Newsletter – 28 stycznia 2022

Ankieta odnośnie czytania w domu
Chętnie poznamy Twoją opinie na temat naszych domowych lektur. Krótki kwestionariusz online zostanie wysłany
do rodzin w przyszłym tygodniu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie 5/10 minut swojego czasu na jego wypełnienie.
Twoje opinie pomogą nam wprowadzić niezbędne zmiany. Dzieci również otrzymają ankiety tuż przed feriami.

Konsulatcaje
Do biuletynu dołączono list. Bardzo prosimy rodziców w współpracę w konsultacjach.

Przypomnienie
Aby zapobiec wypadkom, prosimy, aby wszystkie dzieci pozostały na szkolnej ścieżce podczas oczekiwania na otwarcie bramy szkolnej. Jeśli dzieci przychodzą do szkoły z członkiem rodziny/opiekunem, muszą być nadzorowane.
Nie chcemy, aby ktokolwiek zrobił sobie krzywdę na parkingu.

Wejście do świelicy
Uprzejmie prosimy o nie blokowanie dostępu do porannej świetlicy oraz o niewykorzystywanie ganku w “children’s
centre” jako miejsca oczekiwania do momentu otwarcia bramy szkolenej. Dziękujemy za wyrozumiałośc.

Wieści z przedszkola

Nasze przedszkolaki miały nie lada wyzwanie w tym tygodniu. Doskonaliły swoje
umiejętności używania odpowiednich proporcji I miary. Ich zadaniem było przeniesiesienie swojej przekąski do miseczki. Świetnie sobie poradziły z tym zadaniem!

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

