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ParentPay - płatność online 

Dotychczas 244 naszych uczniów (60%) zostało zapisanych przez rodziców do dokonywania płatności online. Jest to 

swietna wiadomość, ponieważ kontynuujemy przechodzenie na płatności bezgotówkowe. Dane logowania dzieci mogą 

zostać ponownie wydane, jeśli zostały zagubione. 

 

Poniedzialkowa Msza Swieta 

Klasy 5-e beda uczestniczyć w poniedziałkowej mszy św. w kościele 

Wszystkich Świętych. Ponieważ udadza sie do kosciola pieszo, będą 

potrzebować kurtki i odpowiedniego obuwia. 

Wiosenny koncert – Szkola Sw. Brygidy i Ballykeel 

Nasz pierwszy wiosenny koncert okazal sie wielkim sukcesem. Gratulacje 

i podziekowania dla wszystkich, którzy wzięli udział. Koncert byl 

naprawde wyjątkowy! Nasza praca ze szkołą podstawową Ballykeel 

zatytulowana „Wspólna edukacja”  wciąż się rozwija. Dziekujemy naszej 

Wspólnej Radzie Szkolnej, która wpadła na świetny pomysł na fioletowe 

logo na koszulkach. Powodem jest to, że kiedy polaczysz błękitny kolor 

SP Sw. Brygidy z czerwonym Ballykeel, otrzymasz „Fioletowy”. Jest to  

piękny symbol podkreslajacy powiązania między szkołami. 

Apel klasy Pani McAleenan 

 

Powyższy apel odbył się dziś rano. Dzieci opowiedzialy nam o Wielkim 

Tygodniu i jego znaczeniu w zyciu Kosciola. Dziękujemy pani 

McAleenan i dzieciom. Byl to ostatni apel klasowyw tym semestrze. 

Klasa 2 pani McCann wystapi w aplelu w piątek 10 maja. (klasa 1 pani 

Killough w piątek 17 maja i klasa 1 pani Brady w piątek 24 maja). 

Wszystkie apele zaczynają się o godz. 9.15. 

Dni Wolne - Wielkanoc 

Szkoła zostanie zamknieta na Święta Wielkanocne o 12.00 w Wielki 

Czwartek, 18 kwietnia. Ponownie otwieramy w poniedziałek 29 

kwietnia. 

Pierwsza Komunia Święta – Klasa 4 

Dzieci z kl.4 i ich rodziny proszone są o przyjscie do kościoła Wszystkich Świętych o 9.50 w nadchodzaca niedzielę w ramach 

przygotowań do Komunii świętej w sobotę 11 maja.  
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Biuletyn Tygodniowy 

Dyplomy z ubieglego tygodnia    

Dzień bez mundurka Trocaire 

Środa 17 i czwartek 18 kwietnia będą dniami ‘bez mundurka’. Dzieci 

proszone są o przyjscie do szkoły w zwykłych ubraniach i 

przekazanie kwoty £1,50 na rodzinę na rzecz Trocaire za ten 

przywilej. Zebrane pieniadze zostaną dodane do naszej ogolnej 

zbiórki na rzecz Trocaire, która trwa przez cały okres Wielkiego 

Postu. Rodzice mogą  rowniez przekazać darowizny w naszym 

nowym systemie Parentpay. Jeśli to zrobisz, pamiętaj, że dokonujesz 

płatności tylko za jedno ze swoich dzieci, nawet jeśli system pokaże 

opłatę w wysokości £1,50 na imię każdego dziecka. Po prostu 

zignoruj innych i zapłać za najstarsze dziecko na koncie szkoły. Jeśli 

do tego czasu nie zarejestrowałeś się, możesz przeslac pieniadze do 

szkoły ze swoim dzieckiem, jak zwykle. Z góry dziękuję za hojność. 


