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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. 

Koncert Koled 

Nasz coroczny Koncert Koled z przyjaciółmi z SP Dunclug odbedzie się w ten 

niedzielny wieczór w kościele High Kirk. Wszyscy czlonkowie chóru zaproszeni 

sa do wzięcia udziału w koncercie  i powinny byc na miejscu o godz.18.00. Mamy 

nadzieję, że rodzice pozostaną ze swoimi dziećmi na koncercie, ale jeśli nie, 

prosimy o odbiór dzieci o godzinie 19.20. Wszyscy członkowie naszej szkolnej 

społeczności są gorąco zaproszeni do wzięcia udziału. 

 Wieczór otwarty 

W środę w szkole mial miejsce 

bardzo udany Otwarty Wieczór. 

Mamy nadzieje, że wszyscy chłopcy 

i dziewczęta świetnie się bawili. 

Rodzice powinni pamiętać, że proces 

składania aplikacji na wrzesien 2019 

zostal zmieniony na ‘online’. Strona 

internetowa Urzędu ds. Edukacji 

przekaze więcej szczegółów 

wkrotce, ale niektóre kluczowe daty 

to: 

Piątek 14 grudnia – Na  stronie 

internetowej pojawia sie 

indywidualne kryteria dla kazdej ze 

szkół  

Środa, 2 stycznia – otwarcie procesu 

skladania aplikacji internetowych. 

Czwartek, 31 stycznia - Zamknięte 

procesu rejestracyjnego. 

 

Jeśli któryś z rodziców potrzebuje 

pomocy w procesie składania 

aplikacji, chętnie pomożemy. 

Wystarczy skontaktować się 

sekretariatem po swietach.   

Pantomima 

Dzisiaj był ostatnim dniem regulowania platnosci za Pantomimę. Jeśli nie 

skontaktujesz się z nami w związku z powyzszym, zakładamy, że twoje dziecko nie 

bedzie bralo udzialu. 

Daty do twojego kalendarza - grudzień 2018 

9 grudnia niedziela - High Kirk Koncert Koled o 18.30 

10 grudnia poniedziałek - wizyta kl.2 Ballykeel - Christmas Show 

Wtorek, 11 grudnia – Koncert Koled (Kosciol Wszystkich Swietych) o 19:00 

Środa 12 – kl.1 i kl.2 Wyjazd do kina i kl. 3 wizyta Ballykeel - Christmas Show 

Czwartek 13 – Przedstawienie Swiateczne kl. 1-3 dla lokalnych przedszkoli o 9.30 

Piątek 14 grudnia – świąteczny obiad (zakonczenie zajec o 12:45) 

Poniedziałek, 17 grudnia, wycieczka klasowa pana Cunninghama do Water 

Heritage Centre 

Wtorek 18 grudnia - Wycieczka klasowa do Water Heritage Centre - Miss Graham 

Wtorek 18 i środa 19 – kl. 1-3 Koncert Swiateczny o 9.30 

Czwartek, 20 grudnia - Pantomima w Grand Opera House (kl. 1-3) 

Piątek 21 grudnia – zajecia kończa się o godzinie 12.00 

 Koncert Swiateczny klas. 1-3  

Kolejność realizacji przedstawien we wtorek 18 i srode 19 grudnia to: 

1 – Klasy 2 (około 25 minut) / 2 – Klasy 3 (około 35 minut) / 3 – klasy 1 (około 15 minut) 

Jaselka zaczynaja się o godzinie 9.30. 

Nadchodzą Swieta…. 

Nasi pierwszoklasisci ozdobili tablicę 

ogłoszeń przy wejsciu do szkoly piękną 

sceną szopki wprowadzajac nas w nastroj 

swiateczny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

Projekt Klas 6 - Sprzedaż ryżu 

Dziękuję wszystkim, którzy w tym tygodniu zakupili ryż z 

projektu klas 6-ch dotyczacych "sprawiedliwego handlu". Mamy 

nadzieję, że bedzie Panstwu smakowal. Zebrane pieniądze 

przekazane beda dla rolników z Malawi, którzy pracują w 

ramach programu "sprawiedliwego handlu", co oznacza, że 

otrzymują godziwą cenę za swoje produkty. 

Apel klasy 

Pani 

O’Kane 
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Chór był bardzo zapracowany w ostatnich tygodniach. Ponizej znajduja sie zdjecia z przekazania pieniedzy na rzecz 

Macmillan Cancer Care w Tesco i z udzialu w świątecznej kolacji w domu starcow w Dunclug Community Center. 

Zadania Domowe 

Uczniowie nie beda otrzymywali zadan 

domowych do Swiat Bozego Narodzenia.  


