Tygodniowy Biuletyn – Piatek 9 luty 2018
Program Katolickim – Czyncie to na moja pamiatke
Pierwsza Komunia Swieta (P4), Niedziela 11-ego lutego, godzina 10.00

Powyzszy program zostal zostal zorganizowany dla klas 4-ch przystepujacych do I-ej
Komunii 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. Kolejne Msze
Swiete beda mialy miejsce w niedziele 4-go marca, niedziela 25-go marca, niedziela 15-y
kwiecien oraz niedziele 3-ci czerwca.
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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Nowa Aplikacja Swietej Brygidy
Wszyscy rodzice otrzymali wczoraj wiadomosc (link) dotyczaca nowej aplikacji
smsowej. Zachecamy wszystkich rodzicow do zainstalowania powyzszej aplikacji, co
ulatwi otrzymywanie wiadomosci w przyszlosci. Nadal korzystac bedziemy ze starego
systemu wysylajac niektore wiadomosci. Jesli nie otrzymali Panstwo SMS-a z linkiem do
w.w. strony, prosimy o kontakt ze szkola, gdyz znaczyc to moze, iz mamy nieodpowiedni
numer telefonu.
Apele
Nastepujace apele beda mialy miejsce w piatki o 9.15. Zapraszamy czlonkow rodzin:
Klasa Pani McAfee (P2) piatek 20-y kwiecien (zauwaz zmiane daty) / Klasa Pan
Killough (P6) piatek 16-y marzec / Klasa Pani Killough (P1) w piatek 23 marzec.
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.
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.
Klasy 5-e Edukacja Miedzyszkolna
Uczniowie klas 5-ch brali w tym tygodniu udzial we wspanialych zajeciach z SP
Ballykeel. Dzieci odwiedzily wzajemne koscioly rozmawiajac o roznicach i
podobienstwach.
Przyjaciele w wierze
Uczniowie Szkoly Gramatycznej Sw. Louis odwiedzili nasze klasy 7-e podczas
tegorocznego programu ‘Przyjaciele w wierze’, prowadzac uczniow Swietej Brygidy w
przygotowaniach do Bierzmownaia w tym roku. Dziekujemy Panu Rafferty oraz Panu
Whiteford z Sw. Louis za organizacje programu oraz uczniom za ich wsparcie.
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