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Dni wolne - Wielkanoc
Swieta Wielkanocne rozpoczna sie w czwartek 29-go marca o godz. 12.00. Dzieci powroca do szkoly we wtorek
10-go kwietnia. Pracownicy, wlacznie z sekretariatem, wroca do szkoly w poniedzialek 9-go kwietnia.
Wakacje w przyszlym roku szkolnym
Prosze zauwazyc, ze nastepny rok szkolny rozpocznie sie wczesniej, 30-go sierpnia, dla klas 2-7. Klasy 1-sze
rozpoczna rok szkolny w poniedzialek 3-go wrzesnia. Pomoze nam to w organizacji dni wolnych w trakcie roku
szkolnego, biorac pod uwage fakt, ze 1-szy wrzesnia wypada w sobote, a 30-y czerwca w niedziele. Pelna lista dni
wolnych na przyszly rok dana bedzie wkrotce.

Klasy 3- Pierwsza Spowiedz
Gratulacje dla wszystkich uczniow klas 3-ich, ktorzy
przystapili do sakramentu I-szej Spowiedzi Swietej.
Jestesmy z nich bardzo dumni. Dziekujemy ojcu
Damian oraz ojcu Paddy za wsparcie podczas
ceremoni oraz podczas przygotowan. Dzieci
otrzymaly rozance poblogoslawione przez ojca
Damian.

Klasa pana C. Killough podczas ostatniego apelu
opowiedziala nam o Sw. Patryku.

Poszukiwanie Liczb
Niektorzy uczniowie wzieli udzial w
wyzwaniu ‘poszukiwania liczb’ w szkole.
Odnalezli wszystkie wskazowki.

Pierwsza Komunia – klasy 4
Przypominamy, ze Komunia Swieta dla klas 4-ych bedzie miala
miejsce w Sobote 12 maja o godz. 11.00.

Poniedzialkowa Msza Swieta
Klasa 7 wezmie udzial we Mszy
Swietej w poniedzialek. Prosze
pamietac o kurtkach i butach.

Czyncie to na moja
Pamiatke
Nastepna Msza Swieta
z cyklu ‘Czyncie to na
moja pamiatke’ dla
klas 4-ych bedzie
miala miejsce w
nastepna niedziele.
Dzieci proszone sa o
zajecie miejsc w
zarezerwowanych
nawach.
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Zwyciezcy dyplomow z ubieglego tygodnia

9th February 2018

Zajecia Naukowe
Niektorzy uczniowie klas 7-ch wzieli w tym tygodniu udzial w 2-ch
wydarzeniach naukowych oraz technologicznych. W poniedzialek
przeprowadzilismy w naszej szkole wyzwanie STEM. Wiele
lokalnych szkol wzielo udzial w projektowaniu oraz
rozwiazywaniu wyzwan technologicznych (projekt oraz budowa
mostu). Gratulacje dla obu druzyn z naszej szkoly, szczegolnie dla
druzyny I-szej, ktora zwyciezyla. Uda sie ona w czerwcu na final do
uniwersytetu w Jordanstown. Druga grupa dzieci udala sie do SP
Colmcilles na podobne wyzwanie (projektowanie “zip-line”).
Druzyny byly mieszane. Gratulacje dla wszystkich uczestnikow
oraz dziekujemy organizatorom za zaproszenie.
Studenci
Z przyjemnoscia powitalismy w szkole dawnych uczniow Swietej
Brygidy, ktorzy powrocili do nas tym razem w roli praktykantow ,
na 6 tygodni. Cala trojka studiuje na Uniwersytecie Sw. Marii w
Belfascie. Powodzenia Martyna, Eimhear oraz Aisling.

Zbiorka – Praca Apostolska
Nasza coroczna zbiorka artykulow kosmetycznych bedzie miala miejsce w ciagu nastepnego tygodnia.
Zbieramy bandaze, wate, waciki, pasty do zebow, mydla, szampony, dezodoranty itp.

