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Przerwa srodsemestralna 

Szkoła zostanie zamknięta na ferie zimowe od 

poniedziałku 18 lutego do piątku 22 lutego. Pracownicy 

wezma udzial w szkoleniu w poniedziałek 25 lutego, a 

dzieci rozpoczynają zajecia we wtorek 26 września. 

Zebrania rodzicow 

Poniedziałek, 11 lutego - środa13 lutego 

Ze względu na przyszłotygodniowe spotkania, szkoła zostanie 

zamknieta dla uczniów podczas tych 3 dni o godzinie 12.45. 

Obiad będzie serwowany o normalnej porze. 

Poniedzialkowa Msza Swieta 

Klasa 6-a będzie uczestniczyć we Mszy o 10.00 rano w poniedziałek w 

kościele Wszystkich Swietych. Uczniowie będą potrzebować 

odpowiedniego obuwia i kurtki. 

Apel klasy pana McAtamney 

Dziękujęmy klasie pana McAtamney za ich 

piekny apel dziś rano. Byl to ich ostatni apel 

w SP Sw. Brygidy. Opowiedzieli nam 

wszystko o nadchodzącym Sakramencie 

Bierzmowania. Gratulacje . 
Bierzmowanie 

Nasze klasy 7 przystapia do Sakramentu Bierzmowania o godzinie 

12.00 w najbliższy wtorek, 12 lutego. Biskup Farquhar będzie  

przewodniczyl celebracji sakramentu. Wierzymy, ze bedzie to  

wspaniałe wydarzenie zarówno dla dzieci, jak i wspólnoty parafialnej. 

Zebranie Zarzadu  

Nastepne zebranie Zarzadu bedzie mialo 

miejsce w srode 13-go lutego. 

Ballymena Festival 

Wiersze  

Komitet Festiwalu powiadomił nas o zmianie miejsca 

podczas festiwalu. Wiersze dla chłopców kl. 6 i kl. 7 

odbędą się teraz w kościele prezbiteriańskim High 

Kirk. Data pozostaje ta sama (28 lutego), a czasy są 

następujące: 

Chłopcy kl.6 - 9.30 

Chłopcy kl. 7 - 14.00 

Rodzice są odpowiedzialni za transport swoich dzieci 

na te wydarzenia.  

 

Mowa Choralna 

Wystepy Mowy Choralnej klas 3 oraz 6/7 odbędą się 

również w tym samym miejscu 28 lutego o 11.30. 

Transport na wystepy grupowe zapewnia szkoła. 

 

Zmiany w wystepach wokalnych 

Nastapily rowniez pewne zmiany w programie 

wystepow wokalnych. Niektore wystepy beda mialy 

miejsce w Glenariff Suite, Adair Arms,  

28 lutego. 

kl. 5 - odbędzie się o godzinie 9.30 

kl. 3 -  odbędzie się o godzinie 14.00 

kl. 1 -  odbędzie się o 16.00 

Rodzice są odpowiedzialni za transport swoich dzieci 

na te wydarzenia. 

Piekna praca Jensona 

Jenson stworzy piekna prace podczas zajec plastycznych. 

Grupa Parafialna ‘Bobry’ – Grupa harcerska - Ballymena  

Bobry są najmłodszymi członkami grupy harcerskiej i spotykają się w 

piątkowe wieczory od 18:30 do 19:30 w Centrum Parafialnym. 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Skontaktuj się z Janis, aby 

uzyskać więcej informacji (07719475436). 

Zamówienie mleka 

Zamówienia na mleko należy składać do 

środy 13 lutego. Cena wynosi £9 do 

Wielkanocy lub £20  do czerwca. Prosimy 

zapłacić nauczycielowi. 
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Apele w tym semestrze 

Piątek 15 marca – Pani Grahama kl.5 

Piątek 22 marca –Pan Cunninghama kl.5 

Piątek 29 marca – Pani McAfee kl. 7 

Piatek 12 kwietnia – Pani McAleenan kl.3   

Zdjecia z Dnia 

Babci i Dziadka 

“Dr Rower” 

W tym tygodniu odwiedzil nas "Doktor Rower". 

Doradzał dzieciom, jak dbac o rowery, a tym 

samym zachowywac bezpieczeństwo podczas 

jazdy na rowerze. Podziękowania dla 

Johnny'ego z organizacji "Sustrans" za pomoc. 

Dyplomy z ubieglego tygodnia 


