Tygodniowy Biuletyn – Piatek 2 luty 2018
Tydzien Szkol Katolickich
Tydzien szkol Katolickich okazal sie ogromnym sukcesem. Ponad 200 babc i dziadkow
odwiedzilo nas w srode w szkole podczas corocznego dnia Babci i Dziadka. W czwartek
udalismy sie do kosciola na Msze Swieta z okazji Dnia Swietej Brygidy, a dzisiaj rano
uslyszelismy historie Swietej Brygidy zaprezentowana podczas apelu klasy 5-ej (Pan
Cunningham). Byl to wspanialy apel. Gratulacje. Serdecznie dziekujemy wszystkim
pracownikom, uczniom, dziadkom za wklad wlozony w przygotowania do ubieglego tygodnia.
Zebrania rodzicow
Zebrania rodzicow rozpoczna sie w tygodniu rozpoczynajacym sie w poniedzialek 5-go lutego
(Klasy 1-6). Prosimy zauwazyc, ze zajecia beda konczyc sie o godzinie 13.00 w poniedzialek 5go, wtorek 6-go ora srode 7-go lutego. Dzieci klas 1-3 moga byc odbierane wraz z ich
rodzenstwem ze starszych klas juz od godz. 12.45.
Dni Wolne
Szkola zostanie zamknieta na ferie zimowe w poniedzialek 12-go lutego. Wszyscy wracaja do szkoly w
poniedzialek 19-go lutego.
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Poniedzialkowa Msza Swieta
Klasy 5-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.
Apele (zmiana apelu klasy Pani McCafee (P2) patrz ponizej)
Nastepujace apele beda mialy miejsce w piatki o 9.15. Zapraszamy czlonkow rodzin:
Piatek 26-ty styczen / klasa pana Cunningham (P5) piatek 2-i luty / Klasa Pani McAfee (P2) piatek
20-y kwiecien (zauwaz zmiane daty) / Klasa Pan Killough (P6) piatek 16-y marzec / klas Klasa Pani
Killough (P1) w piatek 23 marzec.
Ready To Learn (RTL) P2
Zajecia nie beda mialy miejsca w przyszlym tygodniu (caly tydzien) w zwiazku z zebraniami rodzicow,
po czym nastapia ferie zimowe. RTL rozpocznie sie ponownie w poniedzialek 19-go lutego.
Klasy 1-sze – zebranie dotyczace nauki czytania (Phonics Meeting)
Powyzsze zebranie przelozone zostalo na 20-go lutego. Zebranie dla polskich rodzicow bedzie
tlumaczone. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzialu.
Program Katolickim – Czyncie to na moja pamiatke
Powyzszy program zostal zostal zorganizowany dla klas 4-ch przystepujacych do I-ej Komuni Swietej.
Uczniowie wraz z ich rodzinami proszeni sa o uczestnictwo we Mszach Swietych w kosciele
Wszystkich Swietych. Pierwsza Msza Swieta bedzie miala miejsce w niedziele 11-go lutego, po czym
odbedzie sie zebranie dla rodzicow. Szczegoly kolejnych Mszy przekazane beda wkrotce.
Incredible Years (rodzice dzieci klas 1-3)
Miejsca sa jeszcze dostepne. 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.
Klasy 2 (Jazda na rowerze bez kolek bocznych)
Uczniowie klas 2-ch maja mozliwosc wziecia udzialu w lekcjach nauki na rowerze na dwoch kolkach.
(jedna godzinna sesja w srode 28-go lutego) przez doswiadczonego trenera z organizacji Sustrans.
Rodzice proszeni sa o towarzyszenie dziecku podczas zajec. Uczniowie otrzymali w tym tygodniu list
dotyczacy powyzszego. Miejsca sa ograniczone.
Mleko szkolne
Uczniowie otrzymali dzisiaj kartki na mleko. Zamowienia skladane moga byc do wtorku 6-go lutego.
(£6 do Swiat Wielkanocnych). Prosimy o regulowanie platnosci z nauczycielem klasy. Nie
przyjmujemy zamowien po w.w dacie.
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