Tygodniowy Biuletyn – Piatek 12 styczen 2018
Witamy
Serdecznie witamy wszystkich po przerwie swiatecznej. Mamy nadzieje, ze wszyscy mile
spedzili ten okres czasu wolnego.
Klasy 1-sze – zebranie dotyczace nauki czytania (Phonics Meeting)
W srode 17-go stycznia (9.15) odbedzie sie zebranie dotyczace czytania dla rodzicow klas 1-ych.
Podczas zebrania nauczyciele objasnia program nauczania czytania oraz w jaki sposob rodzice
moga pomoc dziecku w domu szczegolnie w czytaniu i rozwoju jezyka. Zebranie dla polskich
rodzicow bedzie tlumaczone. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzialu.
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Incredible Years (rodzice dzieci klas 1-3)
Program Incredible Years organizowany jest w naszej szkole, we wspolpracy z SP Ballykeel, od
kilku lat. Program przeznaczony jest dla rodzicow oraz ma na celu udzielenie wsparcia oraz
przydatnych wskazowek wychowawczych takich jak dyscyplina, odpowiednie zachowanie,
rutyna i ograniczenia. Zaczecamy wszystkich do uczestnictwa, gdyz w ciagu ostatnich kilku lat
rodzice byli bardzo zadoloweni. Miejsca sa ograniczone. Program sklada sie z 6-ciu spotkan
organizowanych w SP Ballykeel. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegolow, aczkolwiek
wiemy, iz zajecia odbywac beda sie rano pomiedzy 9.15 a 11.15 w lutym i marcu. Opieka nad
mlodszymi dziecmi bedzie zapewniona. Transport na miejsce moze byc rowniez zapewniony w
razie potrzeby, bez dodatkowych kosztow. Zajecia sa darmowe. Jesli sa Panstwo zainteresowani
udzialem prosimy o kontakt z Pani Brady jak najszybciej. Rodzice, ktorzy brali udzial w
programie zacheceni sa do ponownego udzialu.
Klasy 2 - Ready to Learn
W poniedzialek 29-go stycznia nastapi zmiana dni zajec programu RTL. Jesli Panstwa dziecko
bralo udzial w zajeciach w pon, wt, sr to teraz bedzie tylko i wylacznie zostawalo na zajeciach w
pon i wt, az do konca roku. Jesli Panstwa dziecko uczestniczylo w zajeciach w czw oraz ptk, to
teraz dodatkowo zostawac bedzie jeszcze w srode.
Poniedzialkowa Msza Swieta
Klasy 6-e udadza sie na Msze Swieta w kosciele Wszystkich Swietych o godz. 10.00
w poniedzialek. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w kurtki i odpowiednie obuwie.

Zebrania rodzicow
W tym roku indywidualne zebrania rodzicow (z tlumaczeniem w jezyku polskim) beda mialy
miejsce w tygodniu rozpoczynajacym sie w poniedzialek 22-go stycznia. Zajecie konczyc
beda sie o normalnej porze. Zajecia dla rodzicow lokalnych rozpoczna sie w tygodniu
rozpoczynajacym sie w poniedzialek 5-go lutego. Prosimy zauwazyc, ze zajecia beda
konczyc sie o godzinie 13.00 w poniedzialek 5-go, wtorek 6-go ora srode 7-go lutego.
Klasy 6-e Program Shared Education
Klasy 6-e rozpoczely serie zajec ze SP Ballykeel w tym tygodniu. Uczniowie spotykaja sie
w swoich szkolach podczas wspolnych zajec bedacych czescia programu nauczania w obu
placowkach. Pomoze to dzieciom w nawiazaniu nowych przyjazni.
Szkolna druzyna Hurling
Gratulacje dla naszej szkolnaj druzyny hurlingowej Cumman Na mBunscol podczas zawodow
w Antrim Forum w tym tygodniu. Wspaniale sie zaprezentowali, dobrze sie bawiac.
Gratulacje!
Treningi Rugby
Klasy 6-7 beda braly udzial w zajeciach z Rugby od przyszlego tygodnia. Zajecia odbywac
beda sie we wtorek rano. Uczniowie powinni przyniesc stroj na w-f oraz buty do pilki noznej
(tylko jesli je posiadaja) oraz tenisowki, gdyz od czasu do czasu uczniowie beda cwiczyc na
boisku. Zajecia prowadzoen beda przez trenerow z Ulster Rugby coaching.
T 028 2563 3450
F 028 2563 3458

