
 

  

9th February 2018 

Klub pozalekcyjny w SP Sw. Brygidy 

Z przykroscia informujemy Panstwa, ze klub zakonczy swoja dzialalnosc po 

Wielkanocy w zwiazku z, miedzy innymi, mala iloscia chetnych, co nie pokrywa 

niestety kosztow prowadzenia klubu.  Przepraszamy wszystkich, ktorzy korzystali z 

serwisu przez ostatnie dwa lata. Zajecia od 2.00 - 3.00 beda mialy dalej miejsce. 

 

Tydzien Naukowy 

W tym tygodniu odbyl sie w naszej 

szkole Tydzien Naukowy. Kazda z klas 

przeprowadzala eksperymenty. 

Odwiedzila nas rowniez grupa 

promujaca ‘Nauke’ w szkolach - 

Sentinus (klasa 7). Stworzyli oni miedzy 

innymi rakiety, ktore  zostaly 

wystrzelone na boisku. 

 

 

Apele 

Dziekujemy klasie Pana Killough za piekny apel o Swietym Patryku. 

Apel klasy pani Killough zostal przelozony z piatku 23-go marca na 

piatek 4-go maja.   

 

Pierwsza Komunia – klasy  4  

Przypominamy, ze Komunia Swieta dla klas 4-ych bedzie miala miejsce 

w Sobote 12 maja  o godz. 11.00. 

 

                                                    Poniedzialkowa Msza Swieta 
W zwiazku ze Spowiedzia Swieta zadna z klas nie wezmie udzialu w poniedzialkowej 
Mszy Swietej. 

 

Tygodniowy Biuletyn 
16 marzec 2018 

1-sza Spowiedz  

Klasy 3, 4 oraz 7 Spowiedz Sw. 

Przypominamy uczniom klas 3-ch, ze I-sza 

Spowiedz Swieta bedzie miala miejsce w 

srode 21-go marca o 17.00 w kosciele 

Wszystkich Swietych (pelny mundurek). 

Proby w kosciele dla klas 3-ch: czw 15, 

ptk 16, pon 19, wt 20 oraz sr 21 marca. 

Prosimy zaopatrzyc dzieci w kurtki i 

odpowiednie obuwie. 

Klasy 4 oraz 7 wezma udzial w Spowiedzi 

Wielkanocnej w poniedzialek 19 marca w 

kosciele Wszystkich Swietych.  

Ballymena Zwyciezcy Festiwalu 

Zdjecia Eve, Sophia oraz Roberta z 

Festiwalu oraz innych zwiezcow, ktorzy 

wystapili podczas uroczystego apelu w 

ubieglym tygodniu.  
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Tygodniowy Biuletyn 
16 marzec  2018 

Wiedza o Recycligu  

Pan Barry Tapster odwiedzil w tym tygodniu klasy 3-cie. Barry 

pracuje dla Urzedu Mid & East Antrim w oddziale Ochrona 

Srodowiska. Pomogl uczniom w zrozumieniu procesu segregacji 

smieci oraz wplywie recyclingu na srodowisko. Opowiedzial nam 

rowniez o wysypiskach smieci.  

 

Wizyta Pani Pielegniarki 

Nasza szkolna pielegniarka 

odwiedzila w tym tygodniu 

uczniow klas 1-ch oraz 

opowiedziala starszym 

dzieciom oraz rodzicom o 

negatywnych skutkach 

palenia.  

Zwyciezcy dyplomow z ubieglego tyodnia. 

 

Zbiorka – Praca Apostolska  

Nasza coroczna zbiorka artykulow kosmetycznych bedzie miala 

miejsce w ciagu nastepnych dwoch tygodni.  Zbieramy bandaze, 

wate, waciki, pasty do zebow, mydla, szampony, dezodoranty itp. 

Uczniowie 

otrzymali kartke 

na mleko w tym 

tygodniu. 


