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Ważne daty:

•

Piątek 11 lutego

Ostatni dzień szkoły przed feriami

•

Wtorek 22 lutego

Powrót do szkoły

Cóż za wspaniały wieczór, który wczoraj spędzili uczniowie Christ the King i
St.
Cuthbert’s.
Teatr
był
wypełniony
po
brzegi.
CTK w pierwszej połowie przedstawiło nam historię syrenki Arielki żyjącej w
morzu . Solówki Riah F-W (Ariel), Evy S (Ursula), a także Lucy Rose A, Zoe T,
Heidi P i Lilah O, które pomogły podzielić się „Bajką o małej syrence”. Kostiumy były piękne , a tancerze byli bardzo opanowani. St Cuthbert's ukradł
show w drugiej połowie dzięki składance “Sister Act”. Nicole Sowa i Ezme
Malin rozpoczęły od pięknego duetu. Następnie scena eksplodowała żywą
mieszanką ruchów ulicznych i nowoczesnych i zakończyła się tym odwiecznym klasykiem „Oh Happy Days!”. Ogromne podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych pracowników, zwłaszcza dla panny Calvert, pani
Schofield, pani Higgins i Brittany z DANCE Etc. Pracownicy obu szkół byli
bardzo zaangażowani (wygląda na to, że mamy utalentowaną grupę wizażystów, opiekunów, kostiumologów, nie wspominając o wolontariuszach
kierowcach).
Jesteśmy
naprawdę wdzięczni
za
ich
pomoc.
Możesz zamówić płytę DVD z programme pod numerem 01253 476767 lub
za pośrednictwem maila blackpoolmusicservice@blackpool.gov.uk.
Koszt płyty to 8 funtów za sztukę.

Pierwsza Komunia Święta
Cudownie było zobaczyć niektóre z naszych dzieci komunijnych na Mszy św.
Na zakończenie Mszy św. pani Hetherington przedstawiła im krótkie podsumowanie historii Adama i Ewy oraz wszystkiego, czego nauczyli się na
poprzednim spotkaniu. Zobaczę was wszystkich wkrótce! Pani Hetherington
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Laureaci “Złotej Księgi”
Jessica Heys za bycie supergwiazdą podczas naszych zajęć wychowania fizycznego. Bardzo dobrze słucha, potrafi
wykonywać polecenia i zawsze z entuzjazmem bierze udział.
Skylar Norris-Gibbons za wielkie postępy w czytaniu, dobra robota!
Dawid Lis - co za tydzień Dawidzie! W tym tygodniu zrobiłeś wspaniałe postępy w matematyce! Rozwijasz swoje
zamiłowanie do tego przedmiotu i cudownie było widzieć ten entuzjazm. Tak trzymaj!
Lilly Proctor - Lilly była zdeterminowana w tym tygodniu, aby poprawić swoj charakter pisma. Poprawne trzymanie
ołowka I determinacja mogą zdziałać cuda . Dobra robota Lilly!
Kacper Czapla - Kacper znalazł się w złotej księdze za wykazanie super nastawienia do nauki w tym tygodniu.
Włącza się w każdą klasową dyskusję i przykłada się do prac ze wszystkich przedmiotów. Oby tak dalej Kacper!
Rose Astbury — Rose zwróciła w tym tygodniu uwagę zarówno pani Higgins, jak i pani Platt swoją determinacją, by
rozwiązać trudne zadania z mnożeniem i dzieleniem. Tak trzymaj, Rose!
Suvd Gantulga: Suvd wykazała się naprawdę dobrym zrozumieniem tego, jak dźwięk przemieszcza się w naszej
najnowszej jednostce naukowej. Zawsze ciężko pracuje i jest dumna ze swojej pracy. Dobra robota Suvd!
Nevaeh Moore: Neveah jest bardzo uduchowionym dzieckiem i oferuje super przemyślane i refleksyjne odpowiedzi
podczas dyskusji w klasie . Wyraźnie kocha lekcje religii i naprawdę widać to w jej pracach pisemnych. Dobra robota
Nevaeh!
Sonny Moseley - Sonny ciężko pracuje i regularnie uczestniczy w zajęciach. Sonny ZAWSZE odrabia pracę domową i
regularnie czyta w domu. Tak trzymaj, Sonny!
Julia Worsztynowicz - Julia jest pracowita i regularnie uczęszcza na zajęcia. Julia ZAWSZE odrabia pracę domową i
regularnie czyta w domu. Tak trzymaj, Julio!
Alisia Lee - Alisia napisała doskonały urywek z pamiętnika na literaturze . Ciężko pracowała, aby uwzględnić
wszystkie wymagane cechy literackie. Dobra robota Alisio!

Pożegnanie SARY JONES
Po 4 latach spędzonych w St. Cuthbert’s, żegnamy się z cudowną Panią Jones.
Sarah pracując w naszym szkolnym sekretariacie , oferowała ogromne wsparcie
dla kolegów, rodziców i dzieci. Będziemy za nią strasznie tęsknić, ale rozumiemy,
że to czas, aby rozpocząć nową ekscytującą zawodową przygodę, którą rozpocznie
w NHS. Życzymy jej wszystkiego najlepszego! Mamy nadzieję, że w przyszłości
nasze drogi znów się skrzyżują i jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, co nam
ofiarowała w tak krótkim czasie.

ASPENS
Aspens ma nowe menu ,które zacznie obowiązywać po feriach. Więcej szczegółów zostanie podanych po powrocie
do szkoły. Firma , każdego dnia , oferuje naszym uczniom gorące dania główne, desery oraz świetnie zaopatrzony
bar sałatkowy. Jeśli Twoje dziecko jest na suchym prowiancie, a chciałoby spróbować szkolnego posiłku, prosimy o
kontakt z sekretariatem szkoły.
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Wycieczka klasy 1 do TESCO

Zgodnie z obietnicą, oto kilka zdjęć, gotowych produktów po podrózy do Tesco. Dzieciom bardzo podobało się
wybieranie ulubionych owoców i robienie z nich szaszłyków owocowych. Podczas piątkowego popołudnia mogły
zajadać się zdrowymi przekąskami.

Nowy Zarząd Szkolny
Cześć, nazywam się Shazia Khan i cieszę się, że zostałam wybrana na
członka zarządu szkolnego, w którym będę głosem rodziców . Moja
córka Zenia uczęszcza do Christ the King i jest w klasie 6. Mam szerokie
doświadczenie w pracy w służbie zdrowia i opiece społecznej. Zależy mi
na ciągłym doskonaleniu i dążeniu do lepszych wyników dla dobra
naszych dzieci. Nie mogę się doczekać reprezentowania Cię w organie
zarządzającym
i
współpracy
ze
znakomitym
zespołem.
Jeśli któryś z rodziców chciałby się ze mną skontaktować, zrób to za
pośrednictwem sekretariatu szkolengo

Liturgia w klasie 2
Klasa 2 miała w tym tygodniu liturgię z Ojcem Osmanem. W liturgii dzieci
dowiedziały się o wieczerzy paschalnej i nawiązały do ostatniej wieczerzy.
Ojciec Osman przyniósł nawet trochę przaśnego chleba dla dzieci do
spróbowania.

Darmowa próba kursu języka migowego
Centrum Brytyjskiego Języka Migowego Fylde Coast organizuje BEZPŁATNĄ , godzinną sesję
języka migowego za pośrednictwem ZOOM o godzinie 17:00 we wtorek 15 lutego 2022 r. Aby
uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 07734 297 125 lub wyślij e-mail na
adres :info@fyldecoastbslcentre.co.uk
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Konsultacje dot. Relacji Ludzkich oraz Edukacji Seksualnej
Nasze dwie szkoły otrzymały łącznie 39 odpowiedzi na konsultacje dotyczące relacji międzyludzkich i
edukacji seksualnej. Suma ta była stosunkowo zrównoważona w naszych dwóch szkołach. Zdecydowana
większość rodziców jest zadowolona z zaplanowanej pracy, popiera szkołę w prowadzeniu sesji i jest
zadowolona z katolickiego etosu programu. Organ zarządzający omówi teraz te wyniki, nawiąże
współpracę z naszym autorem programu „Dziesięć dziesięć” i rozpocznie wdrażanie programu po feriach. Z rodzicami, którzy wzięli udział w ankiecie, prosząc o więcej informacji lub o wycofanie swoich
dzieci z lekcji, skontaktujemy się bezpośrednio w następnym półroczu.

BROMCOM
Nasz nowy system informacji zarządczej zawiera wiele różnych narzędzi i aplikacji. Głównym zastosowaniem systemu MIS w szkole jest przechowywanie informacji o nieobecności i danych osobowych. W ciągu ostatnich kilku
miesięcy przestaliśmy korzystać z “Teachers to Parents”(narzędzie do przesyłania wiadomości) I zaczeliśmy powoli
wprowadzać Bromcom. Jesteśmy już prawie gotowi do uruchomienia kolejnego systemu (płatności). Usługa
płatności używana obecnie przez szkołę i rodziców to ParentPay, która jest stopniowo wycofywana, a płatności
będą
powoli
przenoszone
do
MCAS.
Więcej
szczegółów
pojawi
się
po
półroczu.
Istniejące usługi, w tym płatności za obiady, świetlicę poranną lub popołudniową, a także wszelkie zaległe
płatności, będą na razie nadal płacone za pośrednictwem ParentPay.
Informacje będą podawane na bieżąco.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

