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Czy chcesz zostać kierowcą minibusa ?

Wycieczka do Martin Mere

Catholic Academy

Czy ktoś chce być kierowcą minibusa? Brakuje nam kierowców szkolnych minibusów. Korzystamy z kwalifikacji
kilku nauczycieli oraz wolontariuszy, aby móc transportować dzieci. Panna Martin oraz pani Smith zastanawiają
się czy ktoś ma ochotę dołączyć do zespołu kierowców. Wycieczki najczęściej odbywają się w ciągu dnia do
lokalnych miejsc takich jak farmy, parki linowe oraz zoo. Kierowcy mogą uczestniczyć w wyciecze. Pokrywamy
koszt biletu wstępu, oraz przekąsek w trakcie dnia. Problem w tym że nie wszyscy dorośli są w stanie kierować
minibusem. Jeśli prawo jazdy zostało przyznane przed 1/1/1997, automatycznie D1 dodawane jest do prawa
jazdy( proszę sprawdzić!). D1 jest kategorią, która umożliwia prowadzenie pojazdów z 9-16 miejscami. Jeśli tej
kategorii nie ma, trzeba zapłacić nie małe pieniądze za wyrobienie tej kategorii! Jeśli masz kategorię D1 oraz
chcesz zostać wolontariuszem, proszę o kontakt z panną Martin lub panią Smith. Wolontariuszam mogą być
członkowie rodzin lub przyjaciele. Zapewniamy przyuczenie, kurs MIDAS. Wymagamy zaświadczenia o
niekaralności. ( DBS )
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Roblox rady dla rodziców—co to jest i czy jest bezpieczne dla
dziecka? Czy znacie odpowiedzi na te pytania? Jeśli nie to warto
zajrzeć na tę stronę! Mieliśmy wiele przypadków dzieci w
obydwu szkołach grających w grę Roblox. Dostaliśmy zgłoszenia
o pojawiających się niestosownych zdjęciach oraz słownictwie.
Od 2006 Roblox ma oglądalność ponad 100.000 graczy
miesięcznie. Wiecej informacji można dowiedzieć się na stronie:
https://parentzone.org.uk/article/roblox-parents%E2%80%99guide-%E2%80%93-what-it-and-it-safe-your-child
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Ważne daty:

•

Piątek 11 marca —wycieczka
klasy 1 do Ascent Trampoline
Park

Wieści z przedszkola

•

We wtorek nasze przedszkolaki świetnie się
bawiły, robiąc i jedząc pyszne naleśniki. Rozmawialiśmy o potrzebnych składnikach, a
następnie dokładnie je odmierzyliśmy przed
zmieszaniem.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

Czwartek 24 marca - dzień
umiejętności przetrwania w
klasie 2

W zeszły piątek klasa 4 udała się na wycieczkę do Martin Mere Wetland
Centre w pobliżu Burscough w hrabstwie Lancashire. Była to wycieczka
edukacyjno-krajoznawcza . Dzieci dowiedziały się więcej o migracji ptaków
i miały okazję zaobserwować wiele różnych gatunków wodno-błotnych w
ich naturalnym środowisku. Uczniowie mieli okazję zobaczyć dzikie
zwierzęta, takie jak: mieszkająca tam wydra Penny. Wspaniały dzień zakończył się na placu zabaw. Zachowanie uczniów podczas całej podróży
było wyjątkowe.

Pierwsza komunia święta
Podczas niedzielnej mszy świętej zostały nam zaprezentowane dzieci,
które przyjmą Sakrament Pierwszej Komunii Świętej.
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Zarząd szkolny

Laureaci “Złotej Księgi”
Kachi Enyi-Orji za rewelacyjną pracę na zajęciach fonetyki, Kachi zaczyna pisać i czytać słowa CVC. Jesteśmy z
niego bardzo dumni!
Elli Forster za ciężką pracę jaką włozyła w czytanie, pisanie oraz na zajęciach fonetyki. Zawsze podejmuje próby i
nigdy się nie poddaje. Dobra robota. Tak trzymaj Ella!
Jaxon Kennedy za jego uwagę I skupienie podczas zajęć fonetyki. Ciężko pracuje, aby zauważyc “specjalnych
przyjaciół” podczas czytania i używa swoich palców Freda, aby pomóc mu poprawnie przeliterować wszystkie
słowa.
Annie Gabriel-Egwu za spokojną i opiekuńczą naturę. Anna zawsze stara się, aby dzieci i dorośli wokół niej czuli się
bezpieczni i szczęśliwi. Daje doskonały przykład dla reszty klasy 1.
Petra Kocs za zaimponowanie pani Smith i pannie Nicklin w tym tygodniu swoim wyjątkowym zachowaniem. Pokazała, że potrafi naprawdę ciężko pracować i świetnie angażuje się na lekcjach, pamiętając, że trzeba najpierw podnieść rękę, aby odpowiedzieć na pytania i uczestniczyć w dyskusjach klasowych. Tak trzymaj Petra!
Nicholas Nowicki za bycie super wzorem dla całej klasy w tym tygodniu! Nicholas naprawdę ciężko pracował nad
swoimi quizami, a jego spokojne podejście do lekcji zawsze robi wrażenie. Dobra robota Nicholas!
Alex Budzko - Alex został w tym tygodniu mistrzem Sum Dog. Jego entuzjazm jest zaraźliwy! Dobra robota i tak
trzymaj!
Franciszek Majchrzyk - Franek ma duże poczucie humoru i wnosi element zabawy do klasy 3. Nigdy nie wdaje się w
żadne kłótnie. Dziękuję Franek!
Alfie Walls: Alfie miał wspaniały tydzień w klasie i poza nią. Był super kolegą , który pomagał I wspierał Lucasa w
matematyce. Podczas naszej klasowej wycieczki do Martin Mere wykazał się ogromnym entuzjazmem. Dobra robota Alfie!
Beau Smith: Beau miał naprawdę dobry tydzień. Podczas klasowej wycieczki do Martin Mere był spokojny, skupiony i wykazywał wzorowe zachowanie. Dobra robota Beau!
Julii Worsztynowicz i Riley Khan za bycie bardzo wyrozumiałymi i dojrzałymi uczniami. Nastąpiła zmiana w grupach
“bikeability”, co oznaczało, że Riley i Julia musieli zmienić grupę . Julia i Riley wykazali się spokojem I zrozumieniem
I dalej kontynuowały swoje zajęcia bez niepotrzebnego zamieszania!
Harry Jay – Harry zachwycił w tym tygodniu pannę Starkey, podając bardzo jasne matematyczne wyjaśnienie. Harry
wyjaśnił, dlaczego diagram na tablicy nie przedstawia 4/5, ponieważ segmenty nie są równe! Harry wyjaśnił, że
mianowniki muszą być równe!
Tommy Heys - Tommy ciężko pracował na lekcji w matematyki w tym tygodniu. Wykorzystał swoją wiedzę, aby
odpowiedzieć na różnorodne pytania algebraiczne. Panna Hyland i panna Holmes są pod wrażeniem. Dobra robota!

Obchody Platynowego Jubileuszu
W poniedziałek, klasę 4 odwiedził John Barnett (MBE), który pełni funkcję
Zastępcy Lorda Pułkownika Jego Królewskiej Mości. W trakcie rozmowy
uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o Królowej Elżbiecie II oraz
jak sprawuje funkcję królowej przez 70 lat. Dzieci przyglądały się również jak
drzewko (dąb) zostało posadzone na szkolnym dziedzincu w ramach
królewskiego projektu Green canopy.

W tym tygodniu przedstawiamy Wam kolejnego członka Zarządu Szkolnego.

Witam mam na imię Michelle Staveley i mam zaszczyt sprawować
funkcję zastępcy prazesa zarządu obydwu szkół podstawowych. Sześć
lat temu byłam wolontariuszką reprezentującą rodziców w zarządzie.
Funkcja ta bardzo podobała mi się więc zdecydowałam się na członka
zarządu. Jestem również prezesem zarządu w St Mary’s Catholic
Academy. Pracuję jako księgowa na pół etatu w kilku
przesiębiorstwach .Wierzę, że trzeba pomagać społecznością lokalnym.
Z niecierpliwością czeka na możliwość wspierania naszych dzieci
najlepiej jak potrafimy. Jestem za to bardzo wdzięczna!

Zbiórka pieniędzy dla CAFOD

Dzieci razem z księdzem Stephanem, uroczyście rozpoczęły Wielki Post od Środy Popielcowej. W tym roku,
Wielkopostna kampania CAFOD prowadzi akcję Walki z Głodem. Mamy nadzieję zebrać jak najwięcej pieniędzy, aby
pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia.
Celem naszej szkoły jest przejść 100km (1000 okrążeń wokół małego boiska). Limit ten wchodzi w skład celu jaki
obrał sobie CAFOD który wynosi 40,000km (dystans wokół Ziemi).
Prosimy o wpłacanie darowizn na naszą szkolną stronę JustGiving:
https://bit.ly/CTKwalk4CAFOD
CAFOD jest również częścią DEC (Komitetu do spraw katastrof), więc wszelkie pieniądze przekazane na CAFOD
pomogą mieszkańcom Ukrainy. Możesz przekazać darowiznę na CAFOD lub DEC bezpośrednio, klikając poniższe linki:

https://cafod.org.uk/
https://www.dec.org.uk/
W tym roku “CAFOD Family Fast Day” przypada w piątek 11 marca.
Dzieci mogą przynieść pieniążki lub przekazywać żywność dla naszego lokalnego banku żywności.

