Tygodniowy Biuletyn – Piatek 15 grudzien 2017

Dni wolne / wczesniejsze zakonczenie zajec
Szkola zostanie zamknieta o 13.00 w srode 20-go grudnia dla klas 1-2, co pomoze nam w
organizacji odpowiedniej liczby opiekunow na wyjazd na pantomime klas 3-7 do Belfastu.
Szkola zostanie zamknieta na Swieta Bozego Narodzenia w piatek 22-go grudnia o 12.00.
Dzieci wracaja do szkoly we wtorek 9-go stycznia. W poniedzialek 8-go grudnia pracownicy
beda pracowali w szkole nad programem nauczania.
Uczniowie klas 1-2 udadza sie do kina na film – ‘The Star’ w czwartek 21-go grudnia. Nie ma
zadnych zmian, jesli chodzi o zakonczenie zajec oraz przerwy sniadaniowe i obiadowe.
Uczniowie otrzymaja drobna przekaske w kinie. Rodzice proszenie sa o nie wysylanie
dodatkowego jedzenia ‘do kina’. Z pewnoscia beda sie wspaniale bawili.
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Informacje dotyczace Pantomimy / Parkowania
20 grudnia uczniowie klas 3-7 udadza sie na przedstawienie teatralne w Opera House w Belfascie.
Uczniowie zjedza sniadanie oraz obiad w szkole przed wyjazdem. Maja pozwolenie na
przyniesienie dodatkowego napoju oraz dwoch przekasek. Wrocimy do szkoly o 17.45. Wrocimy
7-ma autobusami, wiec miejsca parkingowe beda ograniczone. Jesli to mozliwe prosimy, aby
rodzice parkowali na glownym parking do Sw. Patryka i doszli do naszej szkoly pieszo. Z gory
dziekujemy za wspolprace.
Coroczne spiewanie koled
Nasz coroczny concert koled mial miejsce w poniedzialek. Jakze milo bylo zobaczyc tak wielu
rodzicow oraz czlonkow spolecznosci szkoly i parafii. Dziekujemy wszystkim za wlozony wklad.
Poniedzialkowa Msza Swieta / Proby / Wystep
W zwiazku z wystepem klas 1-3, zadna klasa nie uda sie na Msze Swieta w poniedzialek.
Mleko szkolne
Dzieci otrzymaly dzisiaj informacje dotyczaca zakupu mleka w szkole. Prosimy o zwrot do
wtorku 19-go grudnia.
Zebranie rodzicow – nauka czytania
Zebranie rodzicow klas 1-ych dotyczace nauki czytania oraz fonetyki odbedzie sie w srode 17-go
stycznia o godz. 9.15 w klasie dziecka. Spotkanie pomoze rodzicom w zrozumieniu programu
nauczania czytania w naszej szkole. Spotkanie bedzie bardzo pomocne dla rodzicow, wiec
naprawde zapraszamy do uczestnictwa.
Daty do Twojego Kalendarza
Wystep kl. 1-3 poniedzialek 18-go / wtorek 19-go grudnia o 9.15. Zapraszamy rodziny i przyjaciol
/ Pantomima kl. 3-7 – sroda 20-ty grudzien 13.00 w Grand Opera House/ Klasy 1-2 wyjazd do
kina – czwartek 21-y grudzien o 9.30.
…. i na koniec
Zycze wszystkim wesolych i spokojnych Swiat Bozego Narodzenia oraz szczesliwego Nowego
roku. Nasza kolejna edycja gazetki szkolnej bedzie wydana w przyszlym tygodniu. Najstarsze
dziecko w rodzinie ja otrzyma.

T 028 2563 3450
F 028 2563 3458

