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Ważne daty:

•

Czwartek 24 marca - dzień
umiejętności przetrwania w
klasie 2

•

Piątek 25 marca - szkolenie dla
nauczycieli

•

7 kwietnia —wywaidówka dla
klasy 2/6

•

12 kwietnia - ostatni dzień szkoły
przed wilekanocną przerwą

•

13 kwietnia - szkolenie dla
nauczycieli

W ubiegły piątek klasa 1 pojechała do Parku Trampolinowego w Ascent
Trampoline Park! To był wybuch radości! Dzieci zachowywały się
wzorowo i świetnie bawiły się skacząc na trampolinach.

SCCA — rekordziści świata
Guinnessa
Kilka miesięcy temu, pani McKenzie
razem z ówczesną klasa 3 ( obecnie
klasa 4), wzięła udział w zawodach
bicia rekordów świata. Tematem
przewodnim było stworzenie
znaczka reprezentującego bohatera
pandemii. Chociaż nasza szkoła nie
zajęła pierwszego miejsca, otrzymaliśmy specjalny certyfikat dla
każdego dziecka, które wzięło udział.
Gratulujemy dla wszystkich
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Laureaci Złotej Księgi
Gratulacje dla wszystkich, którzy zdobyli certyfikaty:
Elisie D za to, że starała się jak najlepiej na lekcji matematyki. Jest entuzjastycznie nastawiona do prób i często prosi
o wykonanie dodatkowej pracy w wybranym przez siebie czasie.
Scarlett L za to, że starała się jak najlepiej pisać. W tym tygodniu zapytała, czy mogłaby napisać więcej zdań, ponieważ chce być lepsza, dobra robota!
Nikodem C za lepsze słuchanie i koncentrację na zajęciach fonetyki. Nikodem wypowiada swoje dźwięki z pewnością
siebie i potrafi je zastosować w pisowni.
Lois C za jej niesmaowitą wytrwałość I determinacje. Nawet jesli nie uda jej się czegoś osiągnąc za pierwszym razem ,
nie poddaje się I próbuje do skutku. Tak trzymaj Lois!
William P - William w tym tygodniu samodzielnie kończył swoje prace! Wybiera siedzenie z uczniami , którzy
wspierają go w nauce. Dobra robota William!.
Belle R - Belle znalazła się w złotej księdze ze względu na jej wspaniałe zdolności muzyczne. Belle uważnie słucha
wszystkiego, czego uczy ją pani Doyle, a jej występy znacznie się poprawiły.
Ariana S - Ariana jest w złotej księdze za wytrwałość w zabawach. Ariana zmagała się ze skakaniem na początku
tygodnia, ale nie poddała się. Nie była przygnębiona sukcesami innych, po prostu próbowała dalej! Dobra robota
Ariano!
Zuzia K - Zuzia robi duże postępy w matematyce. Jej pewność siebie rośnie z każdym tygodniem i jest teraz bardziej
chętna do uczestniczenia w dyskusjach klasowych. Dobra robota Zuzia!
Binoti S - Binoti każdego tygodnia wykazuje ogromne zaangażowanie w odrabianie lekcji. Ćwiczy na Sumdog,
dostaje 100% z pisowni i regularnie czyta w domu. Tak trzymaj Binoti!
Aarukshan K - w tym tygodniu Aarukshan powitał w klasie 5 nowego kolegę. Był bardzo pomocny I przyjazny, na co
było przyjemnie patrzeć. Aarukshan kończy również każdą pracę domową. Kontynuuj ciężką pracę!
Tulisa W - Tulisa była bardzo pilna w zeszłym tygodniu. Tulisa angażowała się w lekcje i coraz lepiej radzi sobie z
ułamkami. Tak trzymaj, Tulisa!
Molly F za bycie miłą, troskliwą i pomocną w klasie 6. Molly jest uprzejma i zawsze daje z siebie 100% we wszystkich
przedmiotach.
Georgina C za stworzenie doskonałego pamiętnika na podstawie ukrzyżowania Jezusa. Zdania Georginy były dobrze
skonstruowane i zawierały refleksyjne myśli i emocje. Panna Holmes jest pod wrażeniem!

Klub łucznictwa

Naszym uczniom bardzo spodobały się zajęcia z łucznictwa .
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Kurs pierwszej pomocy –klasa 5/6
W zeszłym tygodniu uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w podstawowym kursie pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Czerwony Krzyż.

Czytając klasie 2
W zeszłym tygodniu uczniowie klasy 5 czytali dzieciom z klasy 2. Dzieciom bardzo spodobał się ten pomysł.
Nastepnym razem klasa 2 będzie czytać klasie 5. Juz nie możemy się doczekać.

Jubiluszowe zadaszenie
Spójrzcie na poniższy link - można dostrzec drzewa na mapie. Aplikacje z obydwu szkół Christ the King oraz St
Cuthbert’s zostały zaakceptowane. - The Queen’s Green Canopy (queensgreen canopy.org)

Kwestionariusz
Ruszyła kampania the #BlackpoolBeatingBullying zainicjowane przez młodych ludzi i dla młodych ludzi, której
celem jest ograniczenie znęcania się. Niestety, problem ten często występuje w szkołach. Nasza szkoła
współpracuje z zespołem Blackpool Beating Bullying, nad otrzymaniem brązowej odznaki.Prosimy dzieci,
rodziców,pracowników oraz zarząd szkoły o wypełnienie któtkiego kwestionariusza. Parents/Carershttps://forms.gle/PJ9wqd5LPuCs6viMA
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Oferta pracy
Urząd Miejski w Blackpool oferuje 8 stanowisk pracy jako patrol na przejściach
szkolnych.

Wielkanocny obóz w STANLEY PARK
Blackpool Park Rangers organizują Leśny Obóz w Stanley Parku w trakcie
przerwy Wielkanocnej. Uczniowie kl 1-8, którzy dostają darmowe posiłki w
szkole, mogą korzystać z tego obozu bezpatnie . Zajęcia obejmą:
budowanie nor, rozpalanie ognia, gotowanie, rzemiosło leśne, polowanie
na mini bestie, obserwowanie ptaków, zanurzanie w stawach oraz wiele
innych zabaw.

Ankieta dotycząca
Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę dotyczącą czytania w domu. Cenimy Wasze opinie i chcielibyśmy
poznać Wasze przemyślenia na temat lektury domowej. Informacje,które otrzymamy będą wykorzystane do
ulepszenia naszego obecnego systemu. Wypełnij krótką ankietę dotyczącą czytania, korzystając z linku https://
bit.ly/sccahomeread (dostępnego również w Class DoJo). Wszyscy, którzy odpowiedzą, wezmą udział w
losowaniu, a nagrodą bedą słodkości. Zwycięzca zostanie ogłoszony w piątek 1 kwietnia 2022 r.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

