
  

9th February 2018 

Pierwsza Komunia Swieta 

Dzieci klas 4-ch przystapia jutro do I-szej Komuni Swietej. Ceremonia odbedzie sie w kosciele Wszystkich Swietych o 

godz. 11.00. Mamy nadzieje, ze bedzie to wyjatkowa okazja dla wszystkich uczestnikow oraz ze pogoda dopisze. Wszyscy 

proszeni sa o obecnosc w kosciele o godz. 10.40, w zwiazku z tym, ze zdjecia klasowe beda mialy miejsce przed Msza 

Swieta.  

  

 

 

 

   

 

 

 

Szkola Druzyna 

Hurling 

Druzyna udala sie 

w tym tygodniu 

do Glenravel na 

zawody Cumann 

Na mBunscol 7 a 

Side. Pogoda 

dopisala. 

Uczniowie 

zagrali bardzo 

dobrze, wspaniale 

sie bawiac. 

Gratulcje! 

Biuletyn Tygodniowy 
 11 maj 2018 

Zwyciezcy dyplomow z ubieglego tygodnia 

Apel klasy pani Killough z ubieglego tygodnia. 

Gazetka szkolna 

10-ta rocznica otwarcia 

szkoly, Specjalna Edycja 

Uczniowie otrzymali 

dzisiaj specjalna edycje 

naszej szkolnej gazetki 

upamietniajacej pierwsze 

10 lat zycia szkoly. 

Dziekujemy Panu C. 

Killough, ktory  byl 

odpowiedzialny byl za 

edycje gazetki. Mamy 

nadzieje, ze sie Panstwu 

spodoba. 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

   

 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

    

 

  

 

  

  

  

 

 

 

9th February 2018 

9th February 2018 

Biuletyn tygodniowy 
11 maj 2018 

Poniedzialkowa Msza 

Swieta 

Klasy 5-e wezma udzial we 

Mszy Swietej w przyszlym 

tygodniu. Prosimy o 

zaopatrzenie uczniow w 

kurtki oraz odpowiednie 

obuwie. 

 

 Aple klasy Pani McAuley 

Gratulacje dla chlopcow i dziewczynek z klasy  

3-ej, ktorzy opowiedzieli nam podczas 

dzisiejszego apelu o przyjazni.   

Kolejne apele w tym roku 

Klasa Pana McAtamney – piatek 1-go czerwca 

Klasa Pani Maguire – piatek 8-go czerwca 

 

Wszy 

Otrzymalismy informacje z Ministerstwa Zdrowia dotyczaca lekarstwa na Wszy, ktore spowodowalo poparzenia na glowie dziecka, na 

skutek kontaktu produktu z zrodlem ciepla (w przypadku tego dziecka byla to suszarka). W.w. produkt to Hedrin 4% Cutaneous Solution. 

Na ulotce produktu opisane bylo w.w. ryzyko dotyczace kontaktu preparatu ze zrodlem ciepla. 

Wszy w szkole 

Od czasu do czasu pojawiaja sie w szkole wszy. W ostatnich tygodniach poinformowani zostalismy przez rodzicow o czestych  

przypadkach wystapienia wszy.  Jest to normalne w placowce, w ktorej znajduje sie 400 dzieci. Prosimy o regularne sprawdzanie wlosow 

dzieci oraz o informowanie szkoly o zaistnialych przypadkach w celu zapobiegania rozprzestrzeniania sie epidemi. W razie zgloszenia 

wystapienia wszy w klasie, uczniowie otrzymuja ulotke informujaca o leczeniu. W sytuacjach, gdy szkola zauwazy problem u danego 

dziecka, odpowiedni rodzice zostana poinformowani. Polegamy aczkolwiek na informacjach od rodzicow. Dziekujemy za wspolprace.  

Podroz w przeszlosc 

Ponizej zamieszczone zostaly zdjecia z ostatnich lat dzialalnosci naszej szkoly.   

 


