
  

9th February 2018 

Gratulacje! 

Nasze gratulacje dla pana C. Killough, który stał się dumnym ojcem 

pięknego chłopca podczas wakacji. Cormac ważył w 8lb 12oz w 

sierpniu. Serdecznie gratulujemy Panu Killough, Catherine i reszcie 

rodziny. 

 

Wiadomosci! 

Cieszymy się z nowiny Pani Maguire, ktora dzisiaj odchodzi na urlop 

macierzynski. Życzymy jej szczesliwego rozwiazania.  
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Witamy ponownie! 

Serdecznie witamy wszystkie dzieci                         

i pracowników po wakacjach. Serdecznie witamy 

nasze dwie klasy 1-sze oraz nasze nowe kl.7, które 

rozpoczęły swój ostatni rok w szkole. 

 

Klasy 3 – zmiany dotyczace godzin lekcyjnych 

Przypominamy, że dzieci w kl.3 koncza zajecia o 

godz. 15.00 w każdy poniedziałek, wtorek i środę. 

W czwartek i piątek dzieci koncza o 14.00. 

Rozpiska dni wolnych - lista została wysłana do domu pod koniec 

ubiegłego roku szkolnego. Dodatkowe egzemplarze można zamówić 

w sekretariacie lub sprawdzić na na stronie internetowej szkoły.   

Kl. 2 Klub Ready To Learn  (RTL)  

Rodzice otrzymali SMS w tym tygodniu informujący 

ich o alokacji dni  RTL w tym roku. Jeśli z jakiegoś 

powodu nie otrzymałeś wiadomości proszę 

skontaktować się z sekretariatem szkoły. RTL 

rozpoczyna się w poniedziałek 10 września. Pełna 

lista dat RTL zostanie dana wkrótce. 

Formularze danych (kl.2-7) 

Formularze danych osobowych każdego dziecka w kl. 2-7 

zostały wysłane dzisiaj do domu. Prosimy sprawdzić, czy 

wszystkie dane sa poprawne i zwrócić je do nas, wyraźnie 

poprawiając zmiany na formularzu. Jeśli nie ma żadnych zmian, 

prosimy zwrócić formularz z dopiskiem "bez zmian". Prosimy 

zwracać szczególną uwagę na numery telefonów i informacje 

medyczne. Ze względu na obowiązujące w szkole zasady 

dotyczące opieki medycznej, konieczne może być 

skontaktowanie się z rodzicami na temat stanu zdrowia dziecka    

i dlatego ważne jest, aby wszystkie aktualne informacje 

medyczne były zapisane. 

 

Klasy 1 -  Formularze danych 

 Rodzice dzieci kl. 1 otrzymają formularze danych w ciągu 

najbliższych kilku tygodni po uaktualnieniu bazy danych w szkole. 

Brakujące książki 

Obecnie brakuje nam dużej liczby książek, wiele    

z nich zakupione było w ubiegłym roku. 

Większość z nich to książki AR oraz powieści.  

Prosimy rodziców o sprawdzenie w domu. Książki 

AR są łatwo identyfikowane, ponieważ mają 

kolorowe naklejki na zewnętrznej okładce i 

naklejki AR na wewnętrznej. Inne książki, takie 

jak podręczniki do matematyki itp., są również 

oznaczone odpowiednimi naklejkami. 

Zajęcia lekcyjne/przerwy /obiad - uzgodnienia 

Szkoła rozpoczyna się każdego ranka o godz. 8.55. Dzieci będą 

przyjmowane w szkole już od 08:30. Pierwsza przerwa poranna ma 

miejsce dla wszystkich od 10.45  do 11.00.  

Klasy 1-4 - dzieci jedzą obiad od 12.10 do 12. 50, a klasy 5-7  

w godzinach 12.35 – 1.15.  

Proszę zwrócić uwagę na zmianę czasu obiadu dla kl. 4  

Rodzice klas 2-ch powinny pamiętać, że miesięczny system przerw 

stosowany w ubiegłym roku nadal obowiązuje w kl.2. 

           Podpisywanie mundurków itp 

Chcielibyśmy poprosić, aby wszystkie elementy 

mundurka szkolnego i inne ubrania były 

podpisywane imieniem i nazwiskiem dziecka. 

Regularnie oddajemy wiele nieodebranych 

przedmiotów na cele charytatywne. Obecnie mamy 

kilka worków z nieodebraną odzieżą, która została 

pozostawiona w szatni w czerwcu. Nie byliśmy w 

stanie poszukać właścicieli ze względu na brak 

podpisu.  Proszę sprawdzać codziennie czy Twoje 

dziecko wróciło do domu każdego dnia z 

przedmiotami, które przyniosło do szkoły. 

Będziemy wystawiać zostawioną odzież/przedmioty  

przy drzwiach szkoły w poniedziałek i wtorek, po 

czym oddamy je na cele charytatywne. 

Kondolencje  

Tuż przed powrotem do szkoły dowiedzieliśmy się o 

śmierci jednego z naszych rodziców, Pani Orlaith 

O'Kane. Córki pani Orlaith, Anny i Meabh są 

uczennicami SP Sw. Brygidy. Była ona członkiem Rady 

Rodziców oraz wielkim zwolennikiem naszej szkoły 

angażując się w działania  "Przyjaciół Swiętej Brygidy". 

Była bardzo dobrze znana wielu naszym uczniom 

poprzez udział w treningach Camogie dla GAC. 

Oferujemy nasze szczere kondolencje dla jej męża, 

Micky i dziewcząt w tym trudnym czasie i proszę, aby 

pamiętać o nich w waszych myślach i modlitwach.       

Św. Brygido, módl się za nią.        

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

    

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

9th February 2018 

9th February 2018 

Biuletyn Tygodniowy  
BULLETIN 7 wrzesień  2018 

Daty do kalendarza  

1 Semestr 

Pon 10 września - RTL zaczyna się dla kl. 2 w tym tygodniu.   

Prace domowe zaczynają się już dziś.  

Pon 17 września – kl. zdjęcia zrobione dla prasy lokalnej.  

Śr 19 wrzesień – basen – klasa Pani McCambridge, kl. 6 

Pt. 21 września – ostatni dzień kończenia zajęć o 12.00 dla uczniów     

kl. 1. W nastepnym tyg. zajęcia kończą sie o 13.00. 

Ostatni dzień rejestracja do egzaminu GL w St. Louis  

Pon 24 września – Msza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w 

kościele wszystkich świętych o 10.00. Każdy mile widziany.   

Pon 1 października – od dzisiaj uczniowie klas 1-ch kończą o 14.00 

Czw 4 października – kl.7 uczestniczą w przedstawieniu w MAC, 

Belfast 

Śr 10 października- Zebranie Rady Szkoły 

Pon 29 października – tygodniowa przerwa od zajęć lekcyjnych 

Poniedziałek 5 listopada – wyjątkowe zamknięcie – dzień szkolenia 

pracowników, dzień wolny  dla uczniów  

Wt 6 listopada – szczepionka przeciw grypie – wszyscy uczniowie, 

którzy "wyrazili pozwolenie", wypełniając odpowiedni formularz.  

Śr 07/czw - 08 listopada-fotograf  

17 listopada- GL Egzamin St Louis. 

Sro 28 listopada - chór szkolny w Radio Cracker. 

Czw 29 listopada- Kiermasz Świąteczny 

Klasa Pana Killough rozpoczyna basen 

  Sro 05 grudnia - wieczór otwarty dla uczniów rozpoczynających 

nauke we wrześniu 2019 

Niedz 9 grudnia – Śpiewanie kolęd z  SP Dunclug w kościele High  

Kirk o 18:30. 

Sobota 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia  

Pon 17 grudnia – wycieczka klasy Pana Cunninghama do centrum 

dziedzictwa wodnego 

Wt 18 grudnia – wycieczka klasy Pani Grahama do centrum 

dziedzictwa wodnego 

Kl. 1-3 Jasełka o 9.15  (dzień 1) 

Śr 19 grudzień  kl.1-3 Jasełka o 9.15  (dzień 2) 

Czw 20 grudnia – kl. 3-7 Pantomima. Grand Opera House 

Pt 21 grudnia – Początek przerwy Świątecznej, koniec lekcji o 12.00.  

 

 

              Zdrowe Sniadanie/Szkolna  Kantyna  

Wciaz zachecamy dzieci, aby przynosily zdrowe przekaski do 

szkoly. Zdrowa przekaska powinna skladac sie z produktu 

zbozowego, owocow, warzyw, mleka lub wody. Szkolna 

kantyna bedzie oferowala zdrowe przekaski przez caly rok. 

Ceny za poszczegolne przekaski:  mufinka 40p za cala / 20p 

polowa, tost z maslem  30p, buleczka Bagel 70p – ½ 35p, 

tostowana kromka chleba sodowego 20p, owoce mix 55p, 

jablka 20p, pomarancze 20p, banany 30p, krakersy 20p, woda 

55p, mleko 40p, 70p za wieksze napoje. Mleko mozna 

zamowic korzystajac z formularza na mleko, ktory jest 

wysyłany co semestr. Koszt szkolnego obiadu wynosi £2.60. 

 

Lekcje pływania – Zmiana! 

W ubiegłym roku zmieniliśmy lekcje pływania tak, że 

zamiast wszystkich uczniów danej grupy wiekowej, tylko 

jedna klasa bierze udział. Miało to zapewnić większą szansę 

na rozwijanie ich umiejętności. Okazało się to bardzo 

skuteczne. W tym roku, aby poprawić jakość sesji jeszcze 

bardziej, tylko klasy 6-7 wezmą udział. Pozwoli to nam na 

zwiększenie liczby sesji w ciągu roku i dalszy rozwój 

zdolności pływackich przed opuszczeniem szkoły 

podstawowej. Zmiana - Koszt każdych zajęć to £3 i może być 

to płacane co tydzień lub odgórnie. 

Kontakt z pracownikami sekretariatu szkoly / wysylanie pieniedzy do szkoly 

Jak  Panstwu wiadomo, nasza szkola posiada ponad 400 uczniow.  Jednym z najbardziej zapracowanych miejsc jest nasz 

szkolny sekretariat, szczegolnie w porze porannej. Moglibysmy zredukowac czas, jaki rodzice musza czekac na bycie 

obsluzonym i tym samym dac czas pracownikom sekretariatu na wykonywanie wlasnych porannych obowiazkow dzieki 

przestrzeganiu kilku prostych procedur tj: Rodzice nie powinni przynosic  pieniedzy za dzieci posilki, plywanie, przerwe 

itd. do sekretariatu szkoly. Powinni natomist wysylac pieniadze z dzieckiem (w kopercie lub portwelu), ktore przekaze 

je nauczycielowi. Pracownicy sekretariatu nie maja czasu  rano, aby rozmieniac pieniadza badz wydawac reszte. 

Prosimy Panstwa, abyscie dawali dzieciom odliczona kwote pieniedzy. Chcielibysmy prosic rodzicow dzieci klas 4-7, 

aby korzystali rowniez z kalendarza w celu kontaktowania sie z nauczycielem  (o ktorym wspominalismy powyzej ) 

zamiast kontaktowania sie z sekretariatem jesli to mozliwe. To pomoze  nam zredukowac wielosc spraw zalatwianych w 

biurze. Zdajemy sobie sprawe oczywiscie, iz czasami rodzice sa zmuszeni, aby skontaktowac sie z sekretariatem  i ta 

opcja jest zawsze wtedy dostepna. Mamy na celu po prostu zredukowanie ilosc czasu,  jaki spedzaja pracownicy 

sekretariatu  na rzeczy,  ktore moga byc zalatwione z takim samym efektem w inny sposob. Bardzo dziekujemy za 

Wasza wspolprace w tej kwestii. 

 

Sprawdzamy obecnie możliwość elektronicznego płacenia za przerwę/wycieczki/pływanie itp. Jesteśmy na wczesnym 

etapie tego procesu, będziemy w kontakcie ze szczegółami, jeśli zdecydujemy się zaoferować tę usługę. 

 

 

 


