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Osiągnięcia w programie AR 

Cel 1: 

Callum Keenan (P4) 

Muhammad Shahzad (P4) 

Lucia McKeown (P5) 

Sienna McIllhatton (P5) 

Zofia Slomska (P5) 

Nicola Popek (P6) 

Connaire Scullion (P6) 

Pearse Devlin (P7) 

Annie O’Neill (P7) 

Mary Ward (P7) 

Emily Crooks (P7) 

Fabian Sredzinski (P7) 

Olivia Zdunczyk (P7) 

Rhys O’Neill (P7) 

Meabh O’Kane (P7) 

Julia Walzcuk (P7) 

Abigail Quinn (P7)  

Michalina Dyzewska (P7) 

Aleasha Ward (P7) 

Victoria Rajczyk (P7) 

Cel 2: 

Natalia Wodzinska (P4) 

Aoibheann Larkin (P4) 

Emily Murphy (P5) 

Charlie Stewart (P6) 

Freya McGreevey (P7) 

Cel 3: 

Niamh McLaughlin (P6) 

Ciara O’Boyle (P7) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

Pierwsza Spowiedź Święta – Klasy 3-cie 

 

Gratulacje dla wszystkich uczniów klas 3-ch, którzy w tym tygodniu 

przystąpili do sakramentu I-szej Spowiedzi Świętej w kościele Wszystkich 

Świętych. Towarzyszyli im ks. Paddy oraz ks. Alojzyusz. Dziękujemy obojgu 

kapłanom za poświęcenie czasu na przeprowadzenie ceremoni. Jak widać 

poniżej, po spowiedzi, w szkole, odbyła się mała celebracja dla uczniów.  

Testy – Covid  

W naszej społeczności szkolnej jesteśmy 

bardzo wyczuleni na symptomy Covid-19 

wśród pracowników i uczniów. Doceniamy, że 

rodzice mogą nie chcieć, aby ich dziecko było 

testowane, ale w ramach naszego programu  

zapobiegawczego musimy nalegać, aby 

wszystkie dzieci, które wykazują którykolwiek 

z objawów Covid-19, zostały przetestowane. 

Muszą one pozostać poza szkołą, dopóki nie 

otrzymają wyniku. Wszyscy domownicy 

muszą również pozostać w izolacji, aż do 

czasu otrzymania wyniku. Oznacza to, że 

rodzeństwo również nie powinno przychodzić 

do szkoły w trakcie trwania tego procesu. Na 

koniec przypominamy rodzicom, że żadne 

dziecko nie powinno wracać do szkoły przed 

przedstawieniem negatywnego wyniku 

sekretariatowi. Wiadomość tekstowa, którą 

otrzymują rodzice, może zostać wysłąna na: 

07786201169 lub emailem na adres: 

jbrady337@c2kni.net.    
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Nieobecności związane z chorobą 

Należy pamiętać, że każde dziecko cierpiące na 

wymioty lub biegunkę musi pozostać w domu poza 

przez 48 godzin od ostatniego epizodu. Ma to dać im 

czas na całkowite wyzdrowienie i zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się choroby innym członkom 

społeczności szkolnej. 
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Majówka 

Szkoła będzie zamknięta w:  

 

poniedziałęk 3-go i wtorek 4-ego maja  

 

Klasy 2 – wizyta w kościele 

Dzieci klas 2-ch odwiedza w tym tygodniu nasz 

Kościół Wszystkich Świętych w ramach tematu 

edukacji religijnej. Udadza sie tam w 

następujących terminach (prosimy o zaopatrzenie 

uczniow w odpowiednie buty i kurtki). 

Kl. Pani McCann – Śr 5 mja 

Kl. Pani McAleenan – Śr 5 maja  

Kl. Pani O'Kane – Czw 6 maja  

  

Nasz szkolny Samorząd Ekologiczny poraz 1-szy 

w tym semestrze wziął udział w przedsięwzięciu 

ogrodniczym witając panią Marlene Gattineau z 

Rady Mid i East Antrim w naszej szkole. Marlene 

przyszła, aby pomóc samorządowi w zasiewaniu 

nasion i  zrozumienie procesu uprawy. 

W tym tygodniu uczniowie klas 2-ch  

pracowały nad głoską ‘ee’ dopasowując wyrazy do słów 

zawierających tę głoske. 

Wulkany w klasach 5-ch 

Uczniowie klas 5-tych lepili w tym tygodniu  

wlasne wulkany z gliny. Laczac nauke z zabawa 

(i z soda) udalo sie im doprowadzic je do 

wybuchu. 


