
  

9th February 2018 

Street Velodrome  

Proszę zobaczyć szczegóły poniżej (wydarzenie 

darmowe, sobota) 

 

 

 

   

 

 

 

Biulety Tygodniowy 
 8 czerwiec 2018 

                                     Klasy 7 

             Wydarzenia na zakończenie roku 

Msza Święta - Środa 20 czerwca o godzinie 18:30 

Rodzice i dziadkowie są gorąco zaproszeni. Po Mszy 

odbędzie się drobny poczęstunek. 

Apel dla odchodzących klas 7-ch / kl.5-7 Nagrody za 

dzień sportu 

Czw 21 czerwca o godzinie 13.15 

(kl. 7 dzieci - ostatni dzień) 

Msza z okazji 10-lecia 

Kościół Wszystkich Świętych, środa 13 czerwca o 19.00 

Zbliżamy się do najważniejszego z naszych obchodów rocznicowych. Zapraszam do przekazywania infomacji za 

pośrednictwem Facebooka i innych środków przekazu. Dzięki za pomoc! 

Mamy nadzieję, że w najbliższą środę zobaczymy wszystkich obecnych uczniów i ich rodziny w kościele. Proszę 

o założenie pełnego mundurka szkolnego dla obecnych uczniów. 

Przypomnienie - roboty drogowe Glenburn 

Prace zaplanowane są na okres od 9 do 25 czerwca i będzie 

to oznaczać, że tylko jeden pas ruchu będzie dostępny           

w kluczowych momentach w tych dniach. Poproszono, aby 

samochody omijały obszar Hugomont, a jeślito możliwe, 

prosimy o nie wjeżdzanie na teren Glenburn. 

 

Poniedziałkowa Msza Święta 

Klasy 4 udadzą się na Mszę św. w poniedziałek 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

    

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

9th February 2018 

9th February 2018 

Biulety Tygodniowy 
8 czerwiec 2018 

Daty do kalendarza 

Środa 13 czerwca - 10. Rocznica 

otwarcia szkoły, Msza o 19.00 w 

kościele Wszystkich Świętych 

Czw 14 czerwca – kl. 1-2 Kino /  

Noc Piżamowa o 18.00 

15 czerwca - Dzień obchodów rocznicy 

szkoły / Dyskoteka / Dzień zabaw 

Pon. 18 czerwca – kl. 7 Dzień Otwarty  

w  Szkole Św. Patryka 

Wt 19 czerwca – kl. 6 / 7 Uczniowie 

udają się na przedstawienie Ballykeel 

Środa - 20 czerwca – Msza klas 7-ch o 

18.00,  

po której następuje kolacja 

Czwarty dzień 21 czerwca – kl. 7 

Dzień Sportu  

Apel, godzina 1.30 

22 czerwca - Świadectwa dzisiaj do 

domu 

Wt 26 czerwca - uczniowie spędzają 

poranek z nowymi nauczycielami 

Piątek 29 czerwca - Szkoła kończy się 

o 12.00 

 

 

 


