24 kovas 2015

Brangūs tėvai,
Čia yra keletas dalykų, jūsų dėmesį:
1. Visos mokyklos vertinimas
Mūsų visos mokyklos vertinimo ataskaita buvo paskelbta ir galima peržiūrėti šiuo adresu.
http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Whole-SchoolEvaluation-Reports-List/report1_19220S.pdf
Vadybos taryba dėkoja mokyklos bendruomenei už jų darbą per visą mokyklos vertinimo. Jos atsakas
į visos mokyklos vertinimas yra paskelbtoje ataskaitoje.
2. Nauji tėvų asociacija
Nauji nariai mūsų tėvų asociacijos, yra šie:
Chairperson- dalijasi Alanas Forde ir Gillian Malone sekretorius - Regina Moran
Iždininkas - Anna Kelly komiteto nariai - Ainė Stapleton & ruda Jewell. Linkime jiems gerai ir padėkoti
siunčiamus komiteto nariams už jų paramą mokyklai.
3. Loterijos
Tėvų asociacija loterija už dviratį paaukoti p Cathal Harling vyks mokyklos salėje penktadienį ryte.
Prašome grąžinti bilietus iki 09:15, penktadienį.
4. Trócaire Dėžutės
Prašome atkreipti dėmesį Trocaire dėžės bus renkami 9:00 val penktadienis, kovas 27. Trócaire bus
surinkti visus langelius dieną. Bet dėžės išsiųstas vėliau nei 09:30 tarifu. bus grąžintas, nes deja, mes
negalime laikyti pinigus ant per Velykas patalpose. Prašome grįžti dėžės parapijos biuro, po šios
datos.
5. raidės:
Mes vis paprašė tėvų teikti laiškus vyriausybės departamentų, pavyzdžiui, vaiko pašalpos, Passport
Office, Socialinių ir šeimos reikalų. Tai iš Valdybos politika numato, kad tėvai bent tris dienas
pastebėti į mokyklą. Nėra išimčių šią politiką. Apgailestaujame niedogodnosci.
6. Text.a.Parent:
Jei jūs turite naują mobiliojo telefono numerį, prašome informuoti mokyklą, kad galėtume atnaujinti
savo Text.a.Parent įrašus.
7. Datos ir nutraukimas:

- Kovo 27 - Mokyklos užsidaro 12 val Velykų šventės ir naujo atsidaro
Pirmadienis balandis 13 8:50 tarifu.
- Gali 4, 5 ir 6 - Mokykla uždaryta Bank Holiday & Holiday
- Gegužė 9 - Komunija 11:00 val
- 22 Geg - referendumas (laikinas)
- 23 Geg - Mokyklos uždarytas rinkimai
- 27 Geg - patvirtinimas, 11:00 val
- 1 birželis - Mokyklos uždarytas Bank Holiday
- 26 Bir - Mokyklos užsidaro 12 val vasaros atostogoms

Pagarbiai,

___________________
O. Ní Odhráin
Principal

