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Balandis 23, 2015
Brangūs tėvai,
Čia yra daiktų jūsų dėmesio numeris:
1. šortai
Kaip oras gerėja vaikai gali dėvėti šortai į mokyklą. Prašau leisti tik jūsų vaikas nešioti paprastą laivyną,
Nr logotipą, kelio ilgio šortai su mūsų geltona PE marškinėliai. Nešioti šortai gerai dirbo pernai tėvai tik
išsiųsti vaikus į mokyklą apsirengęs paprasto karinio jūrų laivyno šortai todėl tikimės turėti savo
bendradarbiavimą dar šiemet. Merginos negali dėvėti antblauzdžiai. Tėvai turėtų įsidėmėti, įsitikinkite,
kad jie taikomi nuo saulės kremą savo vaiko saulėtų dienų ir kad vaikai turi papildomų gerti.
2. Pamiršote Nekilnojamas turtas: Mes turime daiktų prarastą turtą, skaičių. Pirmadienį 27 Bal 09:0012:00 tėvai kviečiami atvykti ir patikrinti prarastą turtą už bet kokius daiktus, kad jų vaikas gali būti
supainioti. Elementai bus eksponuojama ne sekretoriate. Visi nepristatyti straipsniai bus pakuotas &
skiriamas tėvų asociacijos jų perdirbimo atveju.
3. Galvos sužalojimai: Mes svarstome kiekvienas vaikas, kuris sako, kad jie nukentėjo / Iškilioji / skauda
pagrindinę kaip tikri ir mes visada skambinti namo, nepriklausomai nuo sužalojimo sunkumo. Tačiau
nuo šiol, jei mes vadiname namus jūsų vaikui už galvos traumos, jūsų vaikas bus reikalaujama sėdėti iš
kiemo dvi pertraukas, kaip nuo tolesnio traumos atsargumo.
4. Tėvų Asociacija Apranga Perdirbimas Renginių
Scoil IDE tėvų asociacija veikia drabužių kolekciją kartu su Laisvės perdirbimo kitą antradienį ir
trečiadienį 28 29 Bal 08:35-9:00 ne mokyklos vartų. Jie priimti suaugusiųjų ir vaikų drabužiai, batai,
kepurės, diržai, rankinės ir apatiniai. Prašome nesiųsti patalynę ar suteptus drabužius.
Jie gaus fantastišką 50c kilogramo, kuris bus puikus postūmis jų lėšų rinkimo fondą.
5. Freaky Kojos penktadienis / žalia mokyklos
Mes, turintys ypatingą dieną šalia penktadienis gegužė 1 paskatinti vaikus eiti / ciklas / lėkti į mokyklą
kaip žaliosios mokyklų iniciatyvą. Vaikai gali dėvėti nelyginis kojines ar batus į mokyklą ir parodyti
savo freaky kojas. Mes taip pat ką tik gavo pranešimą, kad mes buvo suteiktas mūsų 4th Green Žymėti
kelionės. Dėkojame už jūsų paramą ir ačiū ponia Downey, Miss O "Neill ir žalioji mokyklų komiteto už
darbą gauti žaliąją vėliavą.
6. 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.
7. Text.a.Parent:
Jei jūs turite naują mobiliojo telefono numerį, prašome informuoti mokyklą, kad galėtume atnaujinti
savo Text.a.Parent įrašus.
8. Datos ir nutraukimas:
- Gali 4, 5 ir 6 - Mokykla uždaryta gegužės šventes
- Gegužė 9 - Komunija 11:00 val
- 22 Geg - Referendumas
- 27 Geg - patvirtinimas, 11:00 val
- 1 birželis - Mokyklos uždarytas Bank Holiday
- 26 Bir - Mokyklos užsidaro 12 val vasaros atostogoms, mokyklos naujo atsiveria rugpjūtis 31

Pagarbiai,
_________________
O. Ní Odhráin
Pagrindinis.

