
 

  

9th February 2018 

Szkolna Aplikacja Teachers2Parents 

Moga Panstwo darmowo pobrac applikacje w : 

Android – Play store -  wyszukaj  “teachers2parents” - pobierz. 

IPhone – App store -  wyszukaj  “teachers2parents” - pobierz. 

 

 

 

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.   

Wizyta Gwiazd Sportu 

Klasy 5-e wraz z dziecmi z SP Ballykeel mialy przyjemnosc goszczenia oraz 

przeprowadzenia wywiadu z lokalnymi Gwiazdami Sportu (po raz 4-y) w naszej 

szkole.  W tym roku Pan Eamon Loughran (dawny Mistrz Swiata w boksie), Pan 

Terence “Sambo” McNaughton (obecny menadzer druzyny hurlingowej z Antrim 

oraz dawny gracz  hurling)  oraz Pan Willie John McBride (dawny kapitan druzyny 

‘Lions’, Ulster, Ireland w rugby). 

 

 

 

Apele 
 

Klasa Pana 
Killough (P6) 
piatek 16-y 

marzec / klasa 
Pani Killough (P1) 

w piatek 23 
marzec. 

 

Wycieczka do Parlamentu   

Uczniowie klas 7-ch udali sie w tym tygodniu na wycieczke do 

Parlamentu Stormont w Belfascie. W zwiazku z tym, iz w tym 

momencie obrady zostaly wstrzymane, uczniowie nie mieli 

mozliwosci obejrzenia Izby podczas obrad, pomimo tego 

wycieczka byla bardzo udana.  

 

                                           Poniedzialkowa Msza Swieta 
Uczniowie klas 6-ch udadza sie na Msze Swieta w kosciele Wszystkich Swietych w 
poniedzialek rano. Prosimy pamietac o kurtkach oraz odpowiednim obuwiu.  
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Klasy 3 – Spowiedz  

Przypominamy, ze pierwsza Spowiedz Swieta bedzie miala miejsce w srode 21-go marca 

o 17.00 w kosciele Wszystkich Swietyuch. Uczniowie musza byc ubrani w mundurki. 
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9th February 2018 
Ballymena Festival 

Awards  

Gratulacje dla Roberta 

Crooks (P6), ktory otrzymal 

1-e miejsce za piosenke  w 

Ballymena Festival, a Sophia 

DaPrato (P6), otrzymala 

nagrode za najbardziej 

obiecujaca artystke 

teatralna.   

 

  

Wszyscy Swieci  GAC 

Klub zbiera wszystkie formularze rejestracyjne od graczy na ten sezon. Teningi 

Camogie kl. 3/4 oraz kl. 5/6 kontynuowany bedzie w niedziele rano od 10.15 do 

11.00 w Szkole Sw. Louis. Zapraszamy nowych pilkarzy!   

Zajecia FUNdamentals odbywaja sie w niedziele rano w sali gimnastycznej Sw. 

Louis w godz. 11.30 - 12.30  dla przedszkoli - klas P2.    

 

  

Cumann Na mBunscol GAA Quiz  

Gratulacje dla dzieci, ktorzy wzieli udzial w konkursie wiedzy 

o GAA / Irlandii. Quiz mial miejsce w SP Sw. Brygidy. 

Uczniowie wspaniale sie zaprezentowali. Jedna z naszych 

druzyn zajela 3-e miejsce! 

 

Tydzien Naukowy 

W przyszlym tygodniu bedzie mial miejsce ‘Tydzien 

Naukowy’.  Wszyscy uczniowie beda brali udzial w 

zabawowych zajeciach naukowych.  

 

WEEKLY BULLETIN 

Ballymena North Fun 

Day 

Wybrani uczniowie 

wzieli w tym tygodniu 

udzial w Dniu Pelnym 

Zabaw zorganizowanym 

przez Ballymena North 

Partnership. 

Zycie podczas kleski glodowej 

Uczniowie klas 7-ch uczyli sie w tym tygodniu o gotowaniu podczas kleski glodowej 

wraz z uczniami z Ballykeel. 

Zwyciezcy dyplomow w ubieglym tygodniu 

9 marzec 2018 
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