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Witamy po feriach
Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie mieli udane ferie
pomimo witrznej pogody w Blackpool.

Pierwsza Komunia Święta
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Ważne daty:

•

Wtorek 1 marca - dzień naleśnika

•

Czwartek 3 marca– Światowy
Dzień Książki

•

Piątek 11 marca –Wycieczka
klasy 1 do Ascent Trampoline
Park

•

Czwartek 24 marca - dzień

umiejętności przetrwania w
klasie 2

Proszę módlcie się za Rose Clayton, Maję Adrian, Nicole
Sowę, Elsie McGovern, Elizabeth Graham, Kacpra Czaple,
Alexandra Budzko, Sophia Sneap, Mila Mcdermott, Belle
Rostron, Olivię Kuk, Franciszka Majchrzyk, Leona
Mountford, Elliott Herley, Tymoteusza Walendzik, Beau
Smith , Aurelia May Cunningham Kay, Grzegorza Markowskiego i Tristan Mullen podczas przygotowań do
Pierwszej Komunii Świętej.
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Żegnamy pannę Foxton
W tym tygodniu klasa 4 żegna naszą studentką , panną Foxton, która zakończyła praktyki w naszej szkole. Uczniowie
będą za nią naprawdę tęsknić. Życzymy jej powodzenia w
przyszłości.

Światowy Dzień Książki

W czwartek 3 marca będziemy obchodzić Światowy Dzień Książki. W tym dniu każda klasa
weźmie udział w różnych zajęciach związanych z książką.
NIE przebieramy się w tym roku. Zamiast tego prosimy, aby każde dziecko stworzyło ulubioną postać książkową, używając do tego ziemniaka. Możesz wybrać dowolną postać z
książki.
Proszę, upewnij się, że przyniesiesz ziemniaki w czwartek 3 marca. Dwóch zwycięzców
zostanie wybranych i otrzyma nagrodę :)
Każde dziecko w szkole otrzyma bon na książkę o wartości 1 GBP oraz bezpłatną książkę
do zabrania ze sobą do domu.
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace z ziemniakami w roli głównej!
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Zarząd szkolny
Witam, nazywam się Liz Cunningham i niedawno miałam
przywilej i zaszczyt objęcia stanowiska Gubernatora
Fundacji CTK i St. Cuthbert’s. Mam 2 wnuczki, które obecnie uczęszczają do St Cuthbert's, Aurelia-May w klasie 4 i
Lucia-Renee w zerówce. Mam spore doświadczenie na
stanowisku kierowniczym w służbie cywilnej i mam nadzieję, że wykorzystam moje umiejętności, aby wspierać
dzieci i rodziny w naszych lokalnych społecznościach.
Dziękuje.
Liz Cunningham

Przygotowania do Wielkiego Postu
W ramach naszych przygotowań do Wielkiego Postu
chcielibyśmy zachęcić uczniów klas 3,4,5,6 do zbierania
datków pieniężnych na cele charytatywne.

Centrum SPITFIRE

Melissa, Koordynatorka Zwiedzania w Centrum e Spitfire , Hangar 42, lotnisko Blackpool
skontaktowała się z nami z informacją, że jest możliwość odwiedzenia centrum przez uczniów
szkoły,” dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z funduszu National Lottery Heritage. W ofercie
mają program edukacyjny skierowany do uczniów klas 6. W sobotę 12 marca w godz. 12.0014.00 będzie miał miejce dzień otwarty dla nauczycieli oraz ich rodzin. Będzie możliwość
porozmawiania o nowej ofercie programowej dla szkół. W tym dniu zaproszeni są wyłącznie
nauczyciele. Zainteresowanych wizytą uczniów klasy 6 prosimy o kontakt z panią Smith.
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Życie z Covidem
W ramach planu premiera Jonhsona “Plan na życie z COVID19 ”, chcemy uaktualnić nasze
rozwiązania dotyczące choroby oraz powrotu do normalności. Główne zmiany dotyczą
regularnego testowania oraz izolacji.
Regularne testowanie : Od tego tygodnia obowiązek regularnego testowania dla
pracowników oraz uczniów został zniesiony. Zarząd szkoły uważa, że testy powinny być
wykonywane jeśli są symptomy. Rodzice będą mogli zamówić je z apteki lub online Order
coronavirus (COVID-19) rapid lateral flow tests - GOV.UK - bez opłaty do 1 kwietnia. Od
1 kwietnia testy będą płatne.
Izolacja: Obowiązek izolacji przy pozytywnym wyniku został zniesiony. Proszę dostosować
się do wytycznych rządowych . Zalecane jest jednak pozostanie w domu oraz unikanie
kontaktu z innymi ludźmi przez co najmniej 5 dni. Przed powrotem do szkoły należy
wykonać dwa testy, w odstępie 24 godzin, których wyniki powinny być negatywne. W
tym czasie dziecko będzie korzystało ze zdalnego nauczania. COVID19 jest w dalszym
ciągu niebezpieczny. W dalszym ciągu w szkole obowiązują następujące wytyczne:
• Częste mycie rąk • Jednokierunkowy system przemieszczania się w wyznaczonych
punktach. • Przypominanie o zasadzie “złap - zabij - wyrzuć.” • Noszenie maseczek w
wyznaczonych miejscach w szkole • Plan, na wypadek podwyższonej liczby przypadków
pozytywnych, zatwierdzony przez sanepid. Prosimy o czujność oraz przestrzeganie zasad.

Wieści z przedszkola
W tym tygodniu na lekcji religii nasze przedszkolaki rozmawiały o tym jak być dobrym przyjacielem. Mamy bardzo miłe I troskliwe dzieciaki.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

