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Sprzedaż ryżu 

Klasy 6-e zajmowaly sie ostatnio tematem 

sprawiedliwego handu. Podczas nastepnych kilku 

tygodni będą sprzedawać torby z ryżem poszerzajac 

swiadomosc dotyczaca tematu oraz pomagajac osobom 

zaangażowanym w sprawiedliwy handel. Ryż pochodzi 

ze źródeł sprawiedliwego handlu w Malawi i kosztuje 

£3. Będą go sprzedawać w szkole podczas Wieczoru 

Otwartego w środę 5 grudnia i rzy drzwiach do szkoły 

w czwartek, 6 i piątek, 7 grudnia, zarówno o godzinie 

14.00, jak i o 15.00. 

 Bierzmowanie (kl.7) 

Data tegorocznego bierzmowania 

potwierdzona została w tym tygodniu. 

Odbędzie się we wtorek 12 lutego o 

godzinie 12.00 w kościele Wszystkich 

Świętych. Informacje o biskupie 

przewodniczącym zostana przekazane w 

późniejszym terminie. 
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Kiermasz Bozonarodzeniowy 

Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj wieczorem uczestniczyli 

w kiermaszu swiatecznym. Mieliśmy wspaniala frekwencję i 

wszyscy świetnie się bawili. Dziękuję wszystkim, którzy 

pomagali w organizacji imprezy, naszym pracowitym 

"Przyjaciołom Stowarzyszenia Świętych Brygidy", naszym 

sponsorom zarówno ze szkoły, jak i z lokalnej społeczności 

oraz wszystkim, którzy wsparli nas w jakikolwiek sposób. 

Szczególne podziękowania należą się pani Brady, która co 

roku koordynuje przebieg Kiermaszu i jej ciężko pracującej 

asystentce, pani McGarry. Ostatnie słowo podziękowania dla 

Mikołaja, który znalazł czas w napiętym grafiku, aby być z 

nami. 

Zwyciezcy wielkiej loterii swiatecznej 

Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili bilety na nasze 

losowanie. Zwycięzcami zostali: 

1. miejsce: Kathleen Loughran (Kindle Fire) 

2. miejsce: Anna Mae Rollo (32-calowy telewizor) 

3. miejsce: John Craig (Rower) 

Pilka nozna – druzyna dziewczat 

Nasza szkolna druzyna piłki nożnej dziewcząt udała się 

do Antrim Forum w tym tygodniu na zawody Cumann 

Na mBunscol ‘indoor 5 a side’. Dziewczeta naprawde 

dobrze sobie poradzily i wygraly wszystkie mecze 

grupowe kwalifikujac się do półfinału. W meczu 

przeciwko SP Moneynick przegraly jedna bramka 

strzelona w ostatniej minucie po 3 okresach 

dodatkowego czasu. Bylo to wspaniałe przeżycie dla 

dziewcząt. Dziękuję panu McAtamney, który opiekuje 

się drużyną i lokalnym czlonkom GAC, którzy trenują 

dziewczyny przez cały rok. 

Radio Cracker 

Nasz szkolny chór zabrzmiał pięknie w Radio Cracker w środę 

rano. Gratulacje dla chłopców i dziewcząt! Chor wchodzi teraz 

w bardzo pracowitą porę roku zwiazna z koncertami, 

wystepem swiatecznym, charytatywnym śpiewem i różnymi 

wizytami w lokalnej społeczności. Dziękujemy pani McCann i 

pani O'Kane za ciężką pracę przy przygotowywaniu dzieci. 

Spotkanie kla 1-ch - Fonetyka 

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w 

spotkaniu fonetycznym w tym tygodniu. Mam nadzieję, 

że informacje udostępnione podczas sesji będą ich 

wspierać w nauczaniu dzieci w domu. 

Daty do twojegokalendarza 

Środa 5 grudnia - wieczór otwarty o 18.30 

Czwartek 6 grudnia – kl. 7 Dzień Świętego Patryka 

Niedziela 9 grudnia - High Kirk Carol Service o 18.30 

Wtorek 11 grudnia – Koncert Koled o 19:00 

Środa 12 grudnia - Wycieczka do kina kl.1 i kl.2 

Piątek 14 grudnia - świąteczny obiad (zakonczenie zajec o 

12:45) 

Poniedziałek 17 grudnia – kl. 5 Wycieczka do centrum 

dziedzictwa wodnego 

Wtorek 18 i środa 19 – kl.1-3, Jaselka o 9.30am 

Czwartek, 20 grudnia - Pantomima w Grand Opera House 

Piątek 21 grudnia - szkoła kończy się o godzinie 12. 
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Dni otwarte 

Wieczór Otwarty w naszej szkole dla dzieci rozpoczynajacych nauke 

szkolna we wrzesniu 2019 odbedzie się w środę, 5 grudnia o 18:30. 

Wszystkie dzieci i ich rodzice są zaproszeni do przyjscia, aby zobaczyć 

sale lekcyjne i spotkać pracowników.    

Kenbaan Dzien Otwarty 

Kenbaan przeprowadzi swoj dzien otwarty dla dzieci rozpoczynajacych 

nauke przedszkolna we wrzesniu 2019 w poniedziałek 3 grudnia od 12.30 

do 13.30. 

Przedszkole High Kirk  

 Dzien Otwarty odbedzie się we wtorek 20 listopada od 13:00 do 14:00. 

Przedszkole Dunclug – Dzien Otwarty 

Przedszkole Dunclug przeprowadzi dzien otwarty w srode 5-go grudnia 

wgodz. 14.00-18.00   
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Szkolny Obiad Swiateczny 

Coroczny obiad swiateczny odbędzie się  w stołówce 

szkolnej w piątek 14 grudnia. Koszt obiadu to £2.60. Dzieci 

otrzymujace darmowe obiady otrzymaja bezplatny obiad. 

Obiad powienien zostac oplacony do srody 12-go grudnia, 

aby umozliwic kantynie organizacje posilku.  

Rodzice powinni pamiętać, że tego dnia szkoła zostanie 

zamknieta o godzinie 12.45. 

Porzucamy 

ciemnosc!  

Poranna Msza 

Klasy 7-e  wezma udzial we Mszy Swietej o 

godz. 10.00 w kościele Wszystkich Swiętych 

we wtorek rano. Dzieci udadza sie do Kościoła 

pieszo, wiec wymagane jest odpowiednie 

ubranie oraz obuwie. 

‘‘Ditch the Dark Day – Zapomnijmy o ciemnych dniach’’ 

Nasz coroczny dzień " Zapomnijmy o ciemnych dniach’’ 

mial miejsce dzisiaj. Dzieci dołożyły wyjatkowych starań, 

aby przyjść do szkoły w jasnym ubraniu, a także 

zauważylismy spadek natężenia ruchu na terenie szkoły dzis 

rano. Zwycięzcy konkursow zostaną ogłoszeni na 

następnym apelu, bedzie to miedzy innymi klasa, ktora 

dokonała największych zmian podczas ich podróży do 

szkoly. 

Boisko 3G konsultacje  

Konsultacje na temat planów stworzenia boiska 

3G na terenie Szkoly Sw. Patryka do użytku 

przez obie szkoły zostały zainicjowane przez 

Mid & East Antrim Council. W ubieglym 

tygodniu dzieci otrzymaly ulotkę, a link do 

ankiety został wyslany droga SMS-owa. 

Ankieta jest bardzo krótka i nie powinna zajac 

dłużej niż 2 minuty. W miarę możliwości 

prosimy o wsparcie w powyzszej inicjatywie. 

Oszczedzanie z Credit Union  

Ostatnie oszczędności w tym roku zostana zebrane w środę 

5 grudnia. Kolejne zbiorki pieniedzy zostana wznowione po 

Nowym Roku. 


