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Wesołej Wielkanocy
Naszym dzieciom spodobał się dzień bez mundurka! Spójrz na niektóre z
poniższych zdjęć i ich “charakter wielkanocny”. Miejmy nadzieję, że będzie to
początek szczęśliwej i spokojnej Wielkanocy dla Ciebie i Twojej rodziny. Proszę,
pamiętajcie, że Kościół św. Cuthberta jest otwarty i oferuje możliwość uczestniczenia w mszach podczas Wilekiego Tygodnia. Oto link do kościoła https://
catholicsinsouthblackpool.com. Życzymy wspaniałych Świąt Wielkanocnych.
Szkoła zostanie ponownie otwarta w środę 14 kwietnia - do zobaczenia!
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Środa 14 kwietnia
Powrót do szkoły

Spacer po wodę
Co za rewelacyjna suma,
którą, udało nam się
zebrać! Całe £531,26 !!!!
Ogromne podziękowania
dla personelu, rodziców i
dzieci za zaangażowanie
się w tę wspaniałą akcję
dla potrzebujących.

TRACK AND TRACE
Prosimy nadal dzwonić pod numer szkoły w czasie przerwy świątecznej, aby
zgłaszać wszelkie pozytywne wyniki testów COVID.
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Konkurs wielkanocnej pisanki

Wielkie brawa dla wszystkich dzieci, które wzięły udział w konkursie na “wielkanocne pisanki”, organizowanym przez
Aspens. Wielkie podziękowania dla Aspens za przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców. To był bardzo
trudny wybór!! O to prace I nazwiska zwycięzców.

Nursery

Reception

Summer Proctor

Evan Da Silva

Year 3
Lena Lis

Year 4
Noah Parkinson

Year 1
Grace Schora

Year 2
Belle Rostron

Year 5

Year 6

Klaudia Trela

Summer Moseley

Mrs Smith’s Winner

Miss Martin’s Winner

Laceymae Stretton

Cameron Bennett
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Konkurs plastyczny/Royal mail
W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o konkursie polegającym na zaprojektowaniu znaczka upamiętaniającego bohaterów pandemii. Osiem najlepszych
prac dzieci z podstawówki oraz 8 prac dzieci ze szkoły gimnazjalnej zostanie
wybranych. Prace zwyciezców zostaną umieszczone na znaczkach pocztowych!
Uczniowie otrzymają teraz oficjalny formularz zgłoszeniowy, na którym mogą
zaprojektować swoj “znaczek”. Zgłoszenia powinny zostać zwrócone do szkoły.
Termin zgłoszeń upływa o godzinie 17:00 w piątek 28 maja 2021 r.

Stacje drogi krzyżowej
W tym tygodniu mieliśmy okazję okazję zastanowić się nad męką i krzyżem Jezusa. Stacje Drogi Krzyżowej zostały
zaprojektowane i zaprezentowane przez naszych uczniów. Naszym celem jest pomaganie naszym dzieciom w
podjęciu „duchowej” podróży, którą odbył Jezus. Jak zawsze,stacje zostały pięknie przygotowane. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. To takie smutne, że nikt inny nie mógł ich zobaczyć w tym roku
(ograniczenia COVID), ale mamy nadzieję, że przyszły rok będzie zupełnie inny.

Darmowe książki
Nasza szkoła jest podekscytowana, że otrzymała książki od
zespołu SHS, który pozyskał fundusze. Dziękujemy za życzliwość
wszystkim, którzy zakupili książki dla naszej szkoły. “Zerówce”
szczególnie podobała się lektura „The World Made a Rainbow”
co spowodowało że, stworzyli piękne kolorowe tęcze, które
rozjaśniły ich klasę.
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Słoik życzliwości
Nasze “słoiki życzliwości” naprawdę pomogły dzieciom docenić innych wokół siebie, jak również przekazywać
miłość Chrystusa przy każdej nadarzającej się okazji. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład.

Ruch jednokierunkwoy
Nie zapominaj, że należy uważnie przestrzegać naszych czasów rozpoczęcia/ zakończenia lekcji, aby zapewnić
bezpieczeństwo dzieciom, personelowi i rodzicom. Prosimy również o przestrzeganie systemu jednokierunkowego i
upewnienie się, że dzieci nie bawią sie na placu zabaw.

Wiadomośc od GAVINA WILLIAMSONA
Poseł Rt Hon Gavin Williamson CBE, sekretarz stanu ds. Edukacji, skierował pismo do wszystkich dzieci w całym
kraju. O to jego treść:
Chciałem Wam wszystkim powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny za sposób, w jaki odpowiedzieliście na ogromne wyzwania, przed
którymi
wszyscy
stanęliście
podczas
pandemii
koronawirusa.
Niezależnie od tego, czy jest to twój pierwszy rok w szkole, czy ostatni rok studiów, wiem, że zakłócenia, z jakimi wszyscy musieliście
się zmierzyć w edukacji od początku pandemii, były niesamowicie trudne i oznaczały całkowitą zmianę sposobu uczenia się - albo
naukę zdalną w domu, albo kontynuowanie nauki w szkole lub na studiach z mniejszą liczbą znajomych wokół ciebie i wdrożonymi
wieloma
środkami
bezpieczeństwa.
Niezależnie od tego, czy byłeś w domu, czy w szkole, zakłócenia w zeszłym semestrze i przez ostatni rok wymagały wiele od ciebie i
twoich rodzin. Jestem pełen podziwu dla niesamowitego sposobu, w jaki wszyscy odpowiedzieliście i odporność, jaką wykazaliście.
Nieobecność w szkole była ogromnym poświęceniem. Wszystko, co zrobiłeś, z pomocą swoich rodzin, szkół i uczelni oraz wszystko, to
co przegapiłeś - czas w szkole, zdawanie egzaminów, spotkania z przyjaciółmi, uprawianie sportu i wiele więcej - pomagło nam powstrzymać
rozprzestrzenianie
się
wirusa.
Chcę
wam
wszystkim
bardzo
serdecznie
podziękować.
Bezpieczne sprowadzenie wszystkich młodych ludzi z powrotem do szkoły było moim priorytetem podczas pandemii. Wiem, jak
ważna jest nie tylko edukacja, ale także spędzanie czasu z przyjaciółmi oraz poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. Nasze życie bardzo
się zmieniło w ciągu ostatniego roku, ale wyzwania, przed którymi stanęli młodzi ludzie, należą do najtrudniejszych. Będę nad al robić
wszystko, co w mojej mocy, aby upewnić się, że wszyscy otrzymacie wsparcie w zakresie rozwoju wszelkich obszarów, w których
potrzebujecie
szczególnej
pomocy.
Byłem zachwycony, widząc entuzjazm, z jakim tak wielu z was wróciło do szkoły na początku marca i jestem pewien, że spędziliście
cudowne kilka tygodni, aby nadrobić zaległości ze swoimi przyjaciółmi i nauczycielami. Mam nadzieję, że nowy semestr będzie równie
przyjemny i udany dla wszystkich.

Mrs Sarah Smith
Executive Headteacher

